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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med Scania CV AB och syftat till att utveckla 

varningsmetoder och användargränssnitt för ett tekniskt system avsett att reducera antalet 

allvarliga olyckor mellan oskyddade trafikanter och Scanias stadsbussar i urbana 

trafikmiljöer. Fokus har i första hand legat på att utveckla förarvarningsmetoder. Under 

arbetets gång har dock ett behov identifierats av att utvidga systemet till att även inkludera 

varningar riktade mot trafikanter i fordonets näromgivning samt passagerare ombord. Det som 

ingår i föreslaget slutkoncept är en varningsstrategi, definierade risknivåer, riskområden kring 

fordon och detekterade objekt samt utformning av varningssignaler riktade mot förare, 

trafikanter i fordonets näromgivning samt busspassagerare. Samtliga varningssignaler är 

kopplade till en gemensam varningsstrategi indelad i 4 risknivåer. HMI-konceptet i sin helhet 

kan kortfattat beskrivas vara avsett att stödja samspelet mellan förare, omgivande trafikanter 

och passagerare. 

Utvecklingen av varningssignalerna har varit användarcentrerat och utgått från användarnas 

behov och önskemål på varningssystemet samt identifiering av olycksproblematiken och dess 

underliggande orsaker. De metoder som i huvudsak använts i examensarbetet är 

litteraturstudier, teoristudier, användarstudier och simulatortester. Bland annat har information 

inhämtats rörande olycksstatistik, teorier kring människans kognitiva förmåga samt riktlinjer 

för utveckling av varningssystem. Användarstudien har inkluderat fältstudier, intervjuer, 

workshops och enkätstudier.  

Slutsatser av examensarbetet är att systemets varningar kan utformas så att de är 

uppmärksamhetsväckande, intuitivt förmedlar situationens risknivå och riktar 

uppmärksamheten mot risken utan att uppfattas som direkt störande. Varningarnas 

användarstödjande egenskaper är dock kraftigt beroende av att varningarna endast ges vid rätt 

tillfälle. För att uppnå detta är det avgörande med en välutformad varningsstrategi samt 

välfungerade detektionsteknik. Varningssystemet bör även kombineras med en förbättring av 

förarens siktfält framförallt på stadsbussens högra sida.  
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Abstract 

This master’s thesis has been carried out in cooperation with Scania CV AB, in purpose to 

develop warning methods and a user interface for a pedestrian detection system on Scania city 

buses. The focus has primarily been to develop driver warning methods. As the work 

progressed, a need was identified to expand the system's HMI (Human Machine Interaction) 

to include warnings directed to vulnerable road users as well as passengers on board. The 

proposed HMI-concept includes a warning strategy, defined levels of risk, danger zones 

around the vehicle and detected objects, warnings directed to the driver of the bus, people in 

the vehicle's immediate surroundings, and bus passengers. All the warning signals are 

connected to a common warning strategy divided into four risk levels. The HMI-concept in its 

entirety can be briefly described as intended to support the interaction between the driver, 

surrounding vulnerable road users and passengers. 

The HMI development has been user-centered. Methods mainly used in the project are 

literature studies, theoretical studies, user studies and simulator tests. Information has mainly 

been gathered regarding the accident statistics, theories of human cognitive ability, and 

guidelines for the design of warnings. The user study included field studies, interviews, 

workshops and questionnaires. 

 

Conclusions of the thesis is that the warnings of the system can be designed so that they are 

attention grabbing, intuitively conveys the situation of risk and points the attention to the risk. 

However, the systems user supporting abilities depends on that the warnings are only given in 

right proportion to the actual risk. To achieve this, it is crucial with a well-designed warning 

strategy and advanced detection technology. The warning system should also be combined 

with improved sight of the driver, especially at the right-hand side of the bus. 
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NOMENKLATUR 

Här listas de förkortningar och uttryck som används i detta examensarbete. 

Artefakt Föremål” eller ting skapat av människor 

Binokulära-synfältet  Ett synfält på 120 grader inom vilket människans vänstra och 
högra öga överlappar varandra.  

Bottom-up bearbetning Perception via sinnesreceptorer till hjärnan 

Delad uppmärksamhet 

 

Fokusering av flera uppgifter samtidigt utan att något 
informationsintag blir lidande 

Enkätstudie  

 

Subjektiv datainsamlingsmetod där respondenterna skriftligt få 
lämna sina åsikter  

Eyetracking Avläsning av ögonrörelser och vart blicken är riktad 

Haptiska varningssignaler Avser varningssignaler som förmedlas till användaren genom 
vidröring, exempelvis i form av vibrationer 

HMI 

 

Gränssnittet mellan människa och maskin i tekniska system 
(Human Machine Interaction)  

HUD En typ av visuell display där data projiceras på en genomskinlig 
skärm i siktområdet för användarens primära arbetsuppgift. 
(Head-up display) 

Intermittent Förekommande då och då, tidvis avbryts eller återkommande 
med repetitiva mönster.   

Kognition Intellektuella funktioner, innefattar hur människan tar in och 
hanterar information 

Kognitivt tunnelseende Uppmärksamheten hålls fixerad på en informationskälla på 
bekostnad av andra informationskällor 

LP-förare Förare av de fordon som Scania utför långtidsprover med  

Mentala modeller Individuella uppfattningar om hur utrustning eller system 
fungerar 

Observation  Objektiv metod för att samla in information om hur människor 
beter sig i olika situationer eller vid en verklig händelse. 

Ostrukturerad intervju Intervjuform där intervjuaren ställer öppna frågor till 
intervjupersonen som därmed kan prata fritt om sina åsikter 

Perception Förnimmelse, varseblivning, sinnesintryck 

RBED Scanias grupp för förarplatsutveckling på buss  

RCDE  Scania Ergonomics Group 

RCIC Scania Climate and Safety Group 

SA Situationsmedvetenhet (Situation Awareness)  

Selektiv uppmärksamhet Att rikta mental kapacitet på ett specifikt område under kort tid 
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Semistrukturerad intervju  Intervjuform där specifika frågor förberetts som ska täckas av 
under intervjun. Intervjuprocessen är dock flexibel. Frågorna 
behöver inte ställas i en exakt ordning, intervjupersonen har 
stor frihet att utforma svaren på sitt sätt och även följdfrågor 
som inte förberetts kan ställas. 

STFG Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium  

Top-down bearbetning Perception via kunskap, önskningar och förväntningar 

u.å. Okänt publiceringsdatum  

WHO World Health Organization 

VRU Oskyddad trafikant (Vulnerable Road User)  

VRUD Vulnerable Road User Detection  

VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel ger en översikt över examensarbetets bakgrund, syfte och avgränsningar samt 

de metoder som tillämpats. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt ges en kortfattad företagsbeskrivning av Scania samt en problembakgrund för 

examensarbetet. 

1.1.1 Företagsbeskrivning Scania 

Scanias historia tog sin början 1891 när en fabrik för tillverkning av järnvägsvagnar 

grundades i Södertälje. Huvudkontoret är även idag beläget i Södertälje men Scaniakoncernen 

har utvecklats till att bli en världsledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- 

och marinmotorer. Scania är verksamt i cirka 100 länder och har mer än 35 000 anställda. Av 

dessa arbetar 2400 inom forskning och utveckling, de flesta i Sverige i närheten av företagets 

produktionsenheter. Produktionen sker även i Europa samt Latinamerika.  

Scanias tre kärnvärden är ”kunden först”, ”respekt för individen” och ”kvalitet”. Vision är att 

vara det ledande företaget i branschen genom att skapa bestående värde för sina kunder, 

anställda, aktieägare och andra intressenter.  

Scania är bland annat känt för sitt modulära produktsystem som möjliggör att alla fordon 

skräddarsys utifrån kundens transportbehov genom en stor mängd kombinationer av ett 

begränsat antal huvudkomponenter. Det modulära produktsystemet medför även att 

kostnaderna för produktutveckling, produktion och reservdelshantering hålls ned (Scania 

2012). 

1.1.2 Problembakgrund 

Varje år inträffar ett stort antal allvarliga olyckor mellan tunga fordon och oskyddade 

trafikanter. I Europa inträffar de flesta av dessa olyckor i urbana trafikmiljöer. 

Trafiksäkerhet har under de senaste åren blivit ett mycket aktuellt ämne både i Sverige och 

internationellt. Exempelvis pågår EU’s 4th Road Safety Action Programme (ESRRS 2009). 

Programmet kommer att vara aktivt under perioden 2010-2020 och har bland annat som mål 

att inom EU reducera antalet dödsfall i trafiken med 40 % och antalet skador med bestående 

men med 20 % i varje enskilt medlemsland. För att uppnå dessa mål belyses bland annat 

behovet av att angripa problematiken med de många allvarliga olyckor som varje år inträffar 

mellan tunga fordon och oskyddade trafikanter i urbana trafikmiljöer. 

Denna olycksproblematik har adresserats från såväl fordonstillverkare, allmänheten, media 

och myndighetsorgan. Lagar och förordningar förväntas tillkomma löpande inom de närmaste 

10 åren rörande införandet av avancerade förarstödjande system. I nya bussar och tunga 

lastbilar är det från 2013 lagkrav på autonoma nödbromsningssystem och varningssystem för 

oavsiktligt filbyte. Från 2015 (ESRRS 2009) förväntas det även bli lagkrav på avancerade 

förarstödjande system för detektion av oskyddade trafikanter (VRUD). 

Sikten från förarplatsen i tunga fordon är i regel begränsad av döda vinklar vilket försvårar 

upptäckt av oskyddade trafikanter. Fordonets tyngd och storlek kan även bidra till att en 

kollison med oskyddad trafikant inte uppfattas av föraren. Detta medför att även kollisioner i 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0015/43314/E92789.pdf
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låga hastigheter kan få svåra konsekvenser till följd av att den oskyddade trafikanten blir 

överkörd eller släpas med under fordonet. 

Stadsbussar färdas i urbana miljöer med mycket täta interaktioner med oskyddade trafikanter 

vilket medför höga olycksrisker och ett stort behov av VRUD-system (Vulnerable Road User 

Detection). För att systemet ska vara förstastödjande är det dock av avgörande betydelse med 

ett välutformat HMI (Human Machine Interaction) anpassat för användning i just stadsbussar.  

1.1.3 Tidigare utvecklingsarbete av VRUD-systemet 

2008 genomfördes ett projekt på Scania RCIC (Claezon 2008) i syfte att undersöka behovet 

av ett avancerat förarstödjande system som kan detektera cyklister och gångtrafikanter samt 

förmedlande varningssignaler till lastbilsförare vid risksituationer. I projektet undersöktes och 

utvärderades även tekniker för detektion av oskyddade trafikanter samt olycksstatistik. 

Dessutom utarbetade projektet förslag på utformning av en varningsstrategi. 

Utvecklingsarbetet av det såkallade VRUD-systemet anpassat för stadsbussar har fortskridit 

genom två examensarbeten genomförda på Scania RBED. 

Det första examensarbetet genomfördes 2009-2010 (Abatay & Olsson 2010) och hade som 

mål att undersöka de grundläggande behoven för ett VRUD-system anpassat för stadsbussar. 

Arbetet inkluderar bland annat användarstudier och sammanställningar av olycksstatistik samt 

utveckling av varningsstrategier och varningsmetoder.  

Det andra examensarbetet genomfördes 2010-2011 (Strömberg & Flodström 2011) och hade 

som mål att utveckla en prototyp för VRUD-systemet optimerat för stadsbussar. Prototypen 

baserades på en vidvinkelkamera med bildbehandling för objektdetektering kombinerat med 

en varningsalgoritm och ett filter som utvecklades för att urskilja oskyddade trafikanter från 

övriga objekt i trafikmiljön. Arbetet inkluderade även utveckling av en varningsalgoritm och 

förslag på strategier för när föraren ska varnas. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda metoder för att varna förare av stadsbussar i 

kritiska situationer där olyckor med oskyddade trafikanter riskerar att inträffa samt utveckla 

och utvärdera HMI-koncept för VRUD-systemet anpassat för stadsbussar. 

Examensarbetets huvudsakliga projektuppgifter är att: 

 Undersöka användarnas behov och önskemål på VRUD-systemet och dess 
användargränssnitt 

 Utveckla olika förarvarningsmetoder för stadsbussar 

 Utvärdera HMI i fordon med existerande VRUD-system 

 Testa och utvärdera ett HMI-koncept i simulator 

1.3 Avgränsningar 

Ramen för examensarbetet är kognitiv ergonomi. Fokus ligger på att utveckla VRUD-

systemets HMI optimerat för användning i stadsbussar. I användarstudierna kommer fokus att 

läggas på bussförare i Stockholmsområdet. Befintliga system för detektion av oskyddade 

trafikanter kommer att undersökas och förslag kan komma att ges på tekniska egenskaper som 

systemet önskas uppfylla. Examensarbetet innefattar dock inte utvecklingen av ny teknik. 

Utvecklat HMI ska i sig själv vara välfungerade men måste inte vara fullt ut anpassat för 
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implementering i Scanias befintliga förarmiljöer. Det HMI som tas fram är konceptuellt och 

fokus kommer inte ligga på att ta fram färdiga tekniska lösningar eller undersöka ekonomiska 

faktorer förknippade med konceptet. VRUD-systemets HMI utvecklas för den europiska 

marknaden och i överrensstämmelse med de lagkrav som råder inom EU. 

1.4 Metod 

Utförandet av detta examensarbete har varit en iterativ process med användaren i fokus. 

Arbetet kan sägas bestå av två huvudfaser (se Figur 1 nedan). I den första huvudfasen ingår 

flera mindre faser sammanflätade i cykliska förlopp. Den första huvudfasen mynnade ut i en 

huvudfas innehållande sekventiella faser som ledde fram till examensarbetets slutkoncept. 

 

Figur 1 examensarbetets processflöde 

1.4.1 Användarstudie 

Utvecklingen av VRUD-systemets HMI har varit användarcentrerad och en stor del av 

examensarbeteet har gått ut på att identifiera användarnas behov och önskemål. Den primära 

användaren för systemet är förare av stadsbussar men under examensarbeteet har även 

trafikanter i bussens näromgivning samt passagerare ombord på bussen identifierats som 

potentiella användare av systemet. I användarstudien har stadsbussförare, lastbilsförare samt 

cykelbud i Stockholmsområdet deltagit. Användarstudien inkluderar fältstudier, workshops, 

intervjuer och enkätstudier. 
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1.4.1.1 Fältstudie 

Fältstudien genomfördes genom observationer och ostrukturerade intervjuer med 

stadsbussförare under pågående körning i Stockholms innerstad. Fältstudien pågick under 

september-oktober 2011 på vardagar mellan klockslagen 07.30-18.30. Syftet med studien var 

att skapa en bättre förståelse för stadsbussförares arbetsmiljö samt händelseförlopp vid 

interaktioner mellan stadsbussföraren, VRU och övriga trafikanter. Observationerna gjordes i 

stadsbussar från någon av sittplatserna nära höger framhjul varifrån en god överblick medgavs 

såväl framför som vid högersidan av bussen samt över förarplatsen. Även förarens 

uppmärksamhetsriktning och avsökningsmönster kunde följas via förarplatsens invändiga 

spegel riktad mot passagerarna. Att bussresan gjordes i observationssyfte presenterades först 

då bussen nått sin ändhållplats. Bussförarna inledde då i regel själva ett samtal som mynnade 

ut i en öppen intervju som även fortsatte då körningen återupptogs. Under dessa 

ostrukturerade intervjuer gavs bland annat en direkt återkoppling till hur förarna upplevde de 

trafiksituationer som inträffade samt hur ett VRUD-system lämpligen borde utformas. Totalt 

genomfördes fältobservationer under 20 timmar varav 5 timmar inkluderade ostrukturerade 

intervjuer med totalt 11 förare (varav 3 kvinnor och 8 män). Utifrån fältstudierna utformades 

tre användarprofiler (se Bilaga 1) i syfte att kartlägga faktorer hos olika användare som 

påverkar interaktionen med VRUD-systemet. 

1.4.1.2 Workshop 

Workshops genomfördes med tre stycken LP-förare vid Scania Södertälje samt två stycken 

stadsbussförare vid Nobina Södertälje (samtliga män). Workshoparna genomfördes vid två 

tillfällen där LP-förarna deltog vid det första tillfället och stadsbussförarna vid det andra 

tillfället. Workshopen inleddes med en semistrukturerad intervju (se Bilaga 2) där bland annat 

olycksscenarion och problematik som involverar interaktion mellan tunga fordon och VRU 

togs upp. Detta följdes upp med att workshopdeltagarna själva fick sätta samman koncept för 

hur de ansåg att VRUD-systemet borde fungera och vara utformat med avseende på HMI. 

Som stöd för diskussion användes illustrerade olycksscenarion (se Bilaga 3) och koncept (se 

Bilaga 4 samt Bilaga 5). Vid workshoparna gjordes ljudupptagningar där delar av intresse 

sedan nedtecknades (se Bilaga 6 samt Bilaga 7). 

1.4.1.3 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tre manliga och en kvinnlig stadsbussförare 

vid Nobina Södertälje. Syftet med dessa intervjuer var att undersöka hur stadsbussförare 

uppfattar sin arbetsmiljö, upplevd problematik med VRU inblandad samt hur VRUD-systemet 

lämpligen bör utformas med avseende på HMI. 

En semistrukturerad intervju samt en öppen intervju genomfördes även med två cykelbud 

verksamma i Stockholms innerstad. Syftet med att inkludera cykelbud i användarstudien var 

dels att oskyddade trafikanter identifierats som en potentiell användare av VRUD-systemet, 

inte enbart indirekt utan även direkt genom varningssignaler riktade utåt mot VRU i bussens 

näromgivning. Framförallt bedömdes det viktigt att inkludera oskyddade trafikanter för att 

inte få en ensidig bild av problematiken, enbart baserad på statistik och åsikter från förare av 

tunga fordon. Cykelbud är en grupp oskyddade trafikanter som besitter stor erfarenhet av att 

röra sig i hårt trafikerade stadsmiljöer vilket gjorde det särskilt intressant att inkludera dessa i 

användarstudien. Den semistrukturerade intervjuns huvudsakliga frågeställningar samt svar 

finns sammanfattad i Bilaga 8. 
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1.4.1.4 Enkätstudie 

En enkätstudie genomfördes i syfte att validera resultat från övriga delar av användarstudien 

samt att samla in en stor mängd data från många personer på kort tid. En enkät utformades 

och distribuerades till stadsbussförare genom att papperskopior av enkäten lades ut i en 

rastlokal vid Nobina Södertälje. I enkätstudien deltog 19 stadsbussförare vid Nobina 

Södertälje varav 11 män och 8 kvinnor. Medelådern var 54 år och åldersintervallet sträckte sig 

från 25 till 71 år. I genomsnitt hade deltagarna 13 års erfarenhet av att köra stadsbuss och 

erfarenheten sträckte sig från 3 till 24 år. Det upptäcktes inga trender i svaren som kunde 

kopplas till faktorer såsom ålder, kön eller tidigare erfarenhet. Enkäten återfinns i Bilaga 9 

och resultatet av enkätstudien presenteras i Bilaga 10. 

1.4.1.5 Litteraturstudie 

Det övergripande syftet med litteraturstudien var att kunna kombinera examensarbetets 

användarstudie med teoretiska belägg för hur VRUD-systemets HMI lämpligen bör utformas. 

I litteraturstudien ingick i huvudsak följande: 

 

 Projektrapporter rörande Scanias föregående utveckling av VRUD-systemet. 

 Företagsinterna dokument rörande Scanias riktlinjer, strategier och principer för HMI-

utveckling. 

 Teoristudie rörande människans sinnen samt kognitiva förmågor och begränsningar. 

 Litteratur och ISO-standarder rörande utformning av HMI och varningssignaler. 

 ISO-standarder och lagkrav på siktfält och sikthjälpmedel i bussar. 

 Forskningsstudier rörande problematiken med olyckor som involverar tunga fordon 

och oskyddad trafikant. I dessa studier ingår bland annat olycksstatistik och 

identifierade olycksorsaker. 

 Forskningsstudier rörande bussförares arbetsmiljö. 

 Kurslitteratur för bussförarutbildning. 

 Trafikförordningar. 

Centrala frågeställningar i detta examensarbete är vilka faktorer som ligger bakom att olyckor 

inträffar mellan VRU och stadsbussar samt hur VRUD-systemet lämpligen bör utformas för 

att stödja sina användare så att olyckorna kan undvikas. För att kunna besvara dessa 

frågeställningar genomfördes en teoristudie som kan beskrivas vara uppdelad i två delar. Den 

första delen av teoristudien syftar till att ge en allmän förståelse för människans 

grundläggande förmågor samt begräsningar och inkluderar bland annat kognitionsteorier. Den 

andra delen av teoristudien syftar till att finna konkreta riktlinjer för hur VRUD-systemets 

HMI bör utformas.  

Information från examensarbetets användarstudie och teoristudie kopplas samman med 

studier av olycksstatistik, beteendemönster och bussförares arbetsmiljö i syfte att identifiera 

de underliggande orsakerna till att olyckor mellan oskyddade trafikanter och tunga fordon 

inträffar.  

Information inhämtad från litteraturstudien och presenterad i rapportens referensram har i 

samtliga fall rimlighetsbedömts, källgranskats och verifierats genom jämförelser med 

oberoende källor. 
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1.4.2 Benchmarking 

Det finns ett flertal system under utveckling eller befintliga på marknaden för detektion av 

oskyddade trafikanter. De flesta är anpassade för personbilar men det finns även ett antal 

system utvecklade för tunga fordon. Ett flertal av dessa system presenteras i tidigare 

benchmarkings (Abatay & Olsson 2010) samt (Strömberg & Flodstöm 2011) vilka till viss del 

även inkluderats i benchmarkingen genomförd inom ramarna för detta examensarbete. Fokus 

har legat på att undersöka systemens HMI men det är även viktigt att ha en grundläggande 

förståelse för de tekniker som tillämpats samt vilka begränsningar de medför. 

Syftet med benchmarking i detta examensarbete har inte varit att kartlägga samtliga system 

för detektion av VRU utan att ge en samlad överblick över alternativa HMI-utformningar 

relevanta för VRUD-systemet. Benchmarkingen har inte enbart behandlat system för 

detektion av VRU utan har även inbegripet bland annat system som varnar föraren för föremål 

som befinner sig i döda vinklar (Blindspot Detection). 

1.4.3 Konceptutveckling 

Vid konceptutvecklingen har följande grundförutsättningar antagits gälla för VRUD-

systemets tekniska och ekonomiska begränsningar: 

 

 Inga feldetekteringar förekommer. 

 Hela bussens näromgivning kan omfattas. 

 Systemet kan autonomt bromsa fordonet i kritiska situationer. 

 Systemet kan detektera och särskilja cyklister, gångtrafikanter, fordon i rörelse, fasta 

objekt samt övriga föremål närvarande i trafikmiljön. 

 Systemet är opåverkat av yttre väder och siktförhållanden. 

 Definierad kostnadsgräns saknas. 

Konceptutvecklingen skedde i en iterativ process av allt mer förfinade koncept. I ett initialt 

skede av examensarbetet genomfördes brainstorming och förutsättningslös 

konceptgenerering. Detta för att skapa ett stort uppslag av koncept utan låsningar till 

konventionella lösningar. Bland annat innefattade brainstormingen varningssignaler 

utformade för samtliga av de mänskliga sinnena inklusive lukt och smak. 

Utifrån brainstorming och genomförd fältobservation gjordes ett urval av konceptegenskaper 

som ansågs ha potential att ingå i VRUD-systemets HMI. Dessa konceptegenskaper 

nedtecknades i ett dokument (se Bilaga 5) och kan beskrivas utgöra byggstenar som kan sättas 

samman i olika kombinationer till hela HMI-koncept. Konceptegenskaperna inkluderar bland 

annat aktiva områden för VRUD-systemet, utformning av audiella, visuella och haptiska 

varningssignaler riktade mot förare samt VRU och hjälpmedel för indirekt sikt. 

Sedan den inledande konceptgenereringen genomförts vidtog en förstudie som bland annat 

inkluderade ergonomiska riktlinjer för utformning av varningssystem, HMI-koncept för 

VRUD-systemet framtagna i tidigare genomförda examensarbeten på Scania (Abatay & 

Olsson 2010) samt HMI-utformningar för varningssystem befintliga på marknaden (se 1.4.2 

Benchmarking). Det visade sig att resultaten från den inledande konceptgenereringen till stor 

del överrensstämde med etablerade lösningar tillämpbara på VRUD-systemets HMI. 

Målet med konceptgenereringen var att ta fram konceptegenskaper som hade potential att 

uppfylla användarnas behov och önskemål på VRUD-systemet. Parallellt med 

konceptgenereringen genomfördes litteraturstudier, intervjuer, enkätstudier, workshops och 
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fältstudier vilket tydliggjorde användarnas behov och önskemål samt gav nya uppslag på 

konceptegenskaper potentiellt lämpliga att inkludera i VRUD-systemets HMI. 

1.4.4 Prototyp 

I det HMI-koncept som utvecklats i examensarbetet ingår förarvarningssignaler. I syfte att 

testa dessa varningssignaler med användare utvecklades en prototyp för signalgivning. 

Testerna med prototypen var i första hand planerade att genomföras i en simulator med 

fullskalig lastbilshytt men prototypen utvecklades för att även kunna användas vid tester i 

bussar och lastbilar under pågående körning. Prototypen utformades med målsättning att 

uppfylla följande: 

 

 Signalgivning av visuella och audiella varningssignaler i enhetlighet med framtaget 

HMI-koncept. 

 

 Inte vara distraherande i förarmiljön. 

 

 Flexibilitet att byta ut ljudfiler och styra parametrar i ljudgivningen. 

 

 Individuell justering av ljudvolym mellan höger och vänster. 

 

 Flexibilitet att ändra blinkfrekvens och ljusintensitet. 

 

 Individuell justering av ljusintensitet mellan höger och vänster. 

 

 Robust för att med säkerhet ha en livslängd överstigande genomförandet av 

planerade simulatortester. 

 

 Portabel och oberoende av extern strömförsörjning. 

 

 Behändig att snabbt rigga i olika typer av simulatorer och fordon utan förstörande 

ingrepp. 

 

 Behändig att snabbt rigga vid bänktester samt demonstrationer. 

 

 Enkel att underhålla och reparera. 

 

 Tiden för utveckling och framtagning ryms inom 5 projektveckor. 

 

 Tillgängliga personella resurser är projektgenomförare med stöd av Kristofer 

Flodström, Scania. 

 

 Total komponentkostnad 3000 SEK. 
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1.4.5 Simulatortester 

Syftet med testerna var att på såväl övergripande som detaljerad nivå, utvärdera utvecklat 

HMI-koncept. I denna utvärdering ingick bland annat förares subjektiva helhetsbedömning av 

konceptet och dess potential att implementeras i verklig stadsbusstrafik samt reaktion, 

tolkning och agerande på givna varningssignaler. 

Då examensarbetet inleddes var avsikten att utvecklat HMI-koncept skulle testas i Scanias 

befintliga simulator. Dock identifierades ett flertal problem och svagheter med att genomföra 

testerna i denna simulator. Detta föranledde en urvalsprocess (se Bilaga 11) av alternativa 

metoder att testa utvecklat HMI. Urvalsprocessen ledde fram till att testerna valdes att 

genomföras i en lastbilssimulator vid Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium 

(STFG). Vid testerna deltog 6 elever samt 2 trafikinstruktörer vid STFG, 3 erfarna 

stadsbussförare från Nobina Södertälje samt besökare från Scania. Samtliga testdeltagare hade 

körkortsbehörighet för tung lastbil eller buss. Av de 11 testdeltagarna var 3 kvinnor och 

övriga 8 män.  

Vid testerna framfördes en simulerad buss i en urban trafikmiljö innehållande såväl 

omgivande trafik som VRU samt scenarion anpassade att leda till kollision med VRU om inte 

föraren aktivt agerade för att undvika detta. Vid testerna användes en prototyp utvecklad för 

att förmedla varningssignalerna ingående i HMI-konceptet. 

Objektiv och subjektiv data insamlades vid testerna. Reaktioner, ageranden, händelseförlopp 

och fordonsparametrar dokumenterades genom eyetracking, videokameror riktade mot 

föraren, videoupptagning av simulatorkörningen från förarperspektiv och fågelperspektiv 

samt fordonsparametrar såsom hastighet, gaspådrag, bromskraft och blinkerssignal. 

Subjektiva data insamlades företrädesvis genom observation och semistrukturerade intervjuer 

med testdeltagarna. Inför testerna utarbetades ett protokoll (se Bilaga 12) som användes som 

checklista vid genomförandet av testerna. Genomförandet av simulatortesterna beskrivs 

närmare i Bilaga 13. 

  



21 

 

2 REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras examensarbetets referensram. Referensramen innefattar 

existerande kunskap relevant för examensarbetet och utvecklingen av VRUD- systemets HMI. 

2.1 Scanias designprinciper 

Scanias ergonomigrupp har tagit fram strategier och principer för utveckling av 

förargränssnitt på Scania, bland annat för interaktionsprinciper och varningsstrategier. I dessa 

dokumentet ges även konkreta exempel på HMI-utformning för ett avancerat förarstödjande 

system som ger varningssignaler vid sido- och frontkollisionsrisk. 

Examensarbetets utveckling av VRUD-systemets HMI har varit nära kopplat till dessa 

dokument för att överrensstämma med Scanias designprinciper. Dessa kopplingar exkluderas 

dock ur den offentliga rapporten då de är interna Scania-dokument. Allmänt vedertagna 

teorier presenterade i rapportens referensram används istället för att motivera utformningen av 

VRUD-systemets HMI. 

2.2 Trafikförordningar 

Detta avsnitt innefattar ett utdrag ur Trafikförordning (1998:1276) rörande motortrafikanters 

skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare. Att känna till dessa förordningar och 

skyldigheter ger en ökad förståelse för trafiksituationer som kan uppstå, bakomliggande 

beteendemönster samt konsekvenserna av att någon part bryter mot rådande förordningar. Det 

är även viktigt att VRUD-systemtes HMI är utformat så att det ger ett användarstöd som 

ligger i linje med dessa trafikförordningar. 

58 § På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt 
mot gående. Förare har också väjningsplikt mot gående när fordon förs in på en körbana 
eller en vägren från en fastighetsutfart vid vägen. 

I 8 kap. 1 § finns bestämmelser om att förare har väjningsplikt mot gående i 
gångfartsområden och på gågator. 

En förare som möter eller kör om gående skall lämna dessa tillräckligt utrymme och tid att 
vika åt sidan. 

En förare som avser att köra förbi till höger om en spårvagn eller buss som har stannat vid 
en hållplats utan refug, skall stanna och lämna fri passage åt på- eller avstigande 
passagerare. Förordning (2007:101). 

59 § På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra 
fordonsförare. 

60 § Vid ett bevakat övergångsställe skall en förare lämna gående som på rätt sätt gått ut på 
övergångsstället möjlighet att passera. Detta gäller även om föraren får korsa 
övergångsstället enligt trafiksignaler eller tecken av polisman.  

En förare som efter att ha svängt i en korsning skall passera ett bevakat övergångsställe skall 

köra med låg hastighet och har väjningsplikt mot gående som på rätt sätt har gått ut på eller 
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just skall gå ut på övergångsstället. Skyldigheten enligt första och andra styckena vid 

bevakade övergångsställen gäller även mot cyklande och förare av moped klass II vid 

bevakade cykelöverfarter. 

61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på 
eller just skall gå ut på övergångsstället.  

En förare som närmar sig en obevakad cykelöverfart, skall anpassa hastigheten så att det 
inte uppstår fara för cyklande och mopedförare som är ute på cykelöverfarten. 

En förare, som skall köra ut ur en cirkulationsplats eller annars efter att ha svängt i en 
vägkorsning skall passera en obevakad cykelöverfart, skall köra med låg hastighet och 
lämna cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just skall färdas ut på 
cykelöverfarten tillfälle att passera. 

62 § En förare som närmar sig ett övergångsställe eller en cykelöverfart skall anpassa sitt 
körsätt så att föraren inte tvingas stanna på övergångsstället eller överfarten. 

20 § När en förare närmar sig eller kör in i en vägkorsning, skall körsättet anpassas så att det 
inte uppstår onödigt hinder för trafiken på den korsande vägen, om fordonet tvingas stanna i 
korsningen. 

2.3 Framförande av tungt fordon 

Många av de förare som deltagit i examensarbetets användarstudie har hänvisat till att de 

framför tunga fordon i enhetlighet med den kunskap de inhämtat under sin förarutbildning. 

Det framhålls även att många medtrafikanter inte är medvetna om de principer som gäller för 

svängar med tunga fordon, utrymmesbehov, spårförskjutningar, svepytor och bromssträckor 

vilket kan leda till att missförstånd och risksituationer uppstår. Det är viktigt att känna till 

denna problematik liksom hur ett tungt fordon lämpligen bör framföras och implementera 

detta i utvecklingen av VRUD-systemets HMI. 

I utbildningsmaterialet för förare av tunga fordon behandlar Sveriges Trafiksskolors 

Riksförbund (STR) rent konkreta riktlinjer för hur tunga fordon ska framföras men även 

yrkesetik och arbetsmiljö för bussförare tas upp som viktiga kapitel. Detta presenteras 

närmare i Bilaga 17. 

 

2.4 Teoristudie 

I detta avsnitt presenteras information sammanställd under genomförd teoristudie rörande 

riktlinjer för utformning av HMI samt varningssignaler i fordon. Allmänna teorier kring 

människans förmåga och begränsningar, kognitiv informationsprocess, perception, 

uppmärksamhet, informationsbearbetning, visuell informationsinhämtning samt 

stresspåverkan presenteras närmare i Bilaga 14. 

2.4.1 HMI 

HMI står för Human Machine Interaction och syftar till gränssnittet mellan människa och 

maskin i tekniska system. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P60S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm#K3P60S2
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Systemets användbarhet är uppdelad i två delar, dels nytta som innebär att systemet innehåller 

rätt och fungerande funktionalitet, dels användarvänlighet som innebär att tekniken ska vara 

säker och enkel att hantera för den målgrupp den är avsedd för. Målet med utformningen av 

användargränssnittet är att utforma ett system som medför ett fungerande samarbete mellan 

människa och teknik, där människans förmågor att hantera systemet utnyttjas, medan 

effekterna av människans begränsningar motverkas.  

För att uppnå ett välfungerande system behöver alla delar i systemet beaktas: Människan, 

tekniken, miljön och uppgiften. 

2.4.2 Varningssignaler i fordon 

En varning i ett fordon kan utformas på många olika sätt och förmedlas genom olika 

kombinationer av sensoriska modaliteter som exempelvis syn, hörsel och beröring. Varningar 

kan definieras som artefakter utformade för att förmedla en specifik fara. Om en förare 

exempelvis upptäcker att en cyklist är på kollisionskurs med förarens fordon så utgör inte 

detta en varning enligt definitionen ovan. En varning uppstår först om en artefakt utformad för 

att varna för den givna kollisionsrisken, triggas och börjar varna exempelvis genom blinkande 

ljus (Fagerlönn 2011). 

Målet med en varning är att användaren ska ta till sig varningens avsedda budskap och utifrån 

detta på ett säkert sätt handla för att avstyra en risksituation. En varning stärker 

trafiksäkerheten då den hjälper föraren att undvika en fara. Om en varning är mer hjälpande så 

är den även mer effektiv. Varningars effektivitet kan exempelvis vara beroende av hur snabbt 

och korrekt föraren svarar på varningen. Hur betydande tiden är för ett svar är 

situationsberoende. I tidskritiska situationer såsom i fallet med en nära föreliggande kollision 

är även relativt små förbättringar av responstid av stor betydelse för trafiksäkerheten 

(Fagerlönn 2011). 

När föraren uppfattar en varning är han eller hon redan engagerad i en säkerhetskritisk 

aktivitet i form av att framföra fordonet. Vi utvärdering av en varnings inverkan på 

trafiksäkerheten är det därför viktigt att väga in hur varningen påverkar förarens förmåga att 

uppfatta, bearbeta och svara på andra säkerhetskritiska uppgifter (Fagerlönn 2011). 

2.4.3 Riktlinjer för varningssignaler i fordon 

Hela det följande avsnittet är baserat på information tillgänglig i teknisk rapport (SIS-ISO/TR 

13352:2006 2006) av SIS Swedish Standards Institute rörande varningssystem i fordon. 

Ett varningssystem ska sänka den totala belastningen på användaren och ge stöd för att 

hantera uppkomna risker. Varningssystemet riskerar dock att medföra en motsatt effekt om 

systemets HMI inte är väl utformat. I ett idealiskt fall ska inga varningar ges för risker som 

användaren redan är medveten om. 

För att användaren ska uppleva systemet som tillförlitligt är det viktigt att felsignaler undviks. 

Om systemet inte upplevs som tillförlitligt och konsekvent påverkas användarens reaktionstid 

och agerande på varningssignalen. Varningssignaler som ges för frekvent riskerar att bli 

ignorerade enligt det så kallade ”cry-wolf” fenomenet. Upptäckt och tolkning är två skilda 

aspekter men medför gemensam påverkan på förarens agerande. Vid utvärdering av 

varningssignaler är det viktigt att väga in hur stor negativ inverkan signalen medför på en 

uppgift användaren redan utför. Det är viktigt att varningssignaler står i relation till den 

risknivå de är avsedda för samt är utformade efter användningsmiljö.  



24 

 

Det ställs höga krav på utformningen av HMI för varningssignaler i fordon och särskilt för 

kollisionsvarnande system. Det rekommenderas en automatisk prioriteringsordning av 

signaler i förhållande till kritisk nivå. Denna prioriteringsordning ska även innefatta övriga 

system i användningsmiljön och undertrycka samtliga haptiska eller audiella signaler förutom 

för den varningssignal som har högsta kritiska nivå . Den sensoriska modaliteten måste vara 

noga vald för att stå i relation till situationens kritiska nivå. 

2.4.3.1 Signalord 

Den principiella funktionen för signalord är att väcka användarens uppmärksamhet och få en 

uppfattning och hur allvarlig situationen är. Nedan ges tre standardiserade signalord för att 

förmedla risknivå. 

 

  DANGER (Fara) - immediate hazard which will result in severe injury or death. 

  WARNING (Varning) - hazard or unsafe practice which could result in severe injury 

or property damage. 

 CAUTION (Försiktighet) - hazard or unsafe practice which could result in minor injury 

or property damage. 

Dessa tre signalord kan beskrivas utgöra en generell klassificering av signaler i ett fordon 

utformade för att uppmärksamma föraren på en risksituation. Kommunikationsfunktionen 

med signaler av typen fara, varning och försiktighet är att uppmärksamma föraren på risken 

samt förmedla hur kritisk situationen är, vad som kan göras för att undvika risken och vilka 

konsekvenserna är av att risken inte undviks. 

2.4.3.2 Audiella varningssignaler i fordon 

Varningsljud uppfattas som mer kritiskt brådskande vid enskilda eller kombinerade höjningar 

av ljudnivå, ljudfrekvens och signalhastighet. 

Det finns tre typer av audiella varningssignaler: 

 

 Auditory icons (exempelvis ett däcktjut). 

 Speech output (exempelvis en röst som uttalar ”bromsa!”). 

 Tonal signals (exempelvis ett intermittent beep). 

Auditory icons har i specifika scenarion visat sig vara överlägsna konventionella signaler med 

avseende på igenkänning och reaktionstid. Denna typ av varningssignaler bör ges i god tid 

innan en situation övergår till att bli kritisk. 

Speech output är vanligen förekommande varningssignaler i stridsflygplan. Denna typ av 

varningssignaler bör endast användas i situationer där användaren har tid att lyssna på hela 

signalen innan det är nödvändigt att agera. 

Tonal signals lämpar sig för situationer där budskapet i den information som förmedlas är 

simpelt eller då ett direkt agerande är nödvändigt. Genom att förse signalen med intermittenta 

egenskaper blir signalen mer uppmärksamhetsväckande och brådskande. Beep ljud upprepade 

1 till 8 gånger per sekund eller drillande ljud rekommenderas för varningssignaler i fordon. 

Pulsformatet och tiden mellan pulserna påverkar kraftigt hur kritisk signalen upplevs vara. 
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Kritiskt brådskande signaler ska ha högre pulsfrekvens, ljudintensitet och tonfrekvens än 

mindre brådskande signaler. 

Tonal signals som återupprepas intermittent eller i återkommande sekvenser under lång tid 

eller tills föraren agerat på ett lämpligt sätt, ska bara användas vid speciella fall. Ett exempel 

på detta är då signalen är av stor vikt för att undvika personskador. 

För kollisionsvarningssystem i fordon är det viktigt att varningsljudet upplevs komma ifrån 

den detekterade riskens riktning vilket kan åstadkommas genom högtalarplacering. 
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Hörbarhet 

Audiella signaler måste vara utformade för att inte maskeras av omgivningsljud i 

användningsmiljön. 

För audiella varningssignaler rekommenderas att hörbarheten ska vara så god som möjligt. 

Frekvensomfånget rekommenderas ligga mellan 500 Hz till 3000 Hz. Signalfrekvensen ska 

särskilja sig så mycket som möjligt från de mest intensiva frekvenserna i förarmiljöns 

omgivningsljud. 

Valet av optimal ljudnivå är en balansering mellan lyssnarkomfort och hörbarhet. För kritiska 

varningssignaler som behöver en direkt reaktion rekommenderas 70-90 dB (A-vägt). Faktorn 

mellan ljudsignal och bakgrundsljud bör vara 10 till 15 dB (A-vägt). Det är önskvärt att 

varningsljudets signalnivå är adaptiv till bakgrundsljudets frekvensspektrum. 

För kritiska varningssignaler rekommenderas en upprampning till full ljudnivå på mindre än 

30 millisekunder. Det är dock viktigt att undvika defensiva reaktioner vilket kan inträffa om 

signalen är oväntad, okänd, direkt ges vid full ljudnivå eller vid för hög ljudnivå. 

2.4.3.3 Visuella varningssignaler i fordon 

Symboler och ikoner 

Symboler kan ha varierande grad av närhet till realism. Exempelvis kan symboler i form av en 

överkryssad cigarett eller ett vinglas användas för att förmedla rökförbud respektive ömtåligt 

gods. Dessa har en större närhet till realism än en syntetisk symbol som exempelvis en 

triangel för att förmedla varning. 

En fördel med symboler är att de inte är knutna till ett specifikt språk. Symbolerna är dock 

inte alltid självinstruerande och användaren måste då ha kännedom om symbolens innebörd 

sedan tidigare för en korrekt tolkning. Ytterligare fördelar med symboler är att de snabbt kan 

hittas och kännas igen, är lättare att memorera samt behöver mindre utrymme än text. 

Kodningsparametrar 

Visuella signaler kan kodas genom parametrarna storlek, form, färg och blinkfrekvens. 

Parametrarna kan kombineras med varandra för att förmedla redundant information. Om 

absoluta bedömningar måste kunna göras utifrån signalen bör antalet kodnivåer begränsas. 

Exempel på maximalt antal nivåer ges för ett antal parametrar nedan: 

 

 Ljusintensitet  3 

  Färgkodning  5 

 Blinkfrekvens  3 

 Storlek 3 

Färgkodning 

Färgkodning kan användas för att förmedla risknivåer med visuella varningssignaler. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att cirka 8 % av alla män och 0,5 % av alla kvinnor har någon form 

av färgblindhet vilket medför att information inte enbart bör förmedlas genom färgkodning 

utan göras redundant. I fordon tillämpas färgkodning enligt Tabell 1. 
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Tabell 1 färgkodningar tillämpade i fordon 

Färg Meningsbörd 

Röd Fara  

Orange  Varning  

Gult  Försiktighet  

Grönt Normaltillstånd  

Blått Helljus  

Ljusintensitet 

Visuella signalers ljusintensitet och kontrastförhållande till omgivningen påverkar hur 

signalen uppfattas och tolkas. Högre ljusintensitet och kontrastförhållande uppfattas lättare 

och tolkas som mer kritiskt. Visuella signaler bör vara minst 10 % starkare än ljusintensiteten 

i omgivningen för att uppfattas. Det är dock viktigt att undvika att signalen blir bländande. 

Storlek 

Storleken på visuella signaler, som exempelvis ikonen av en varningstriangel, påverkar hur 

signalen uppmärksammas och tolkas. En större signal uppfattas lättare och tolkas som mer 

kritisk. 

Rekommendationen om storleken på figurer i visuella displayer är beroende av 

betraktningsavstånd samt förhållanden för signalgivning och anges i vinkelminuter (en 

vinkelminut motsvarar 1/60 grader). Figurer som ändras under icke gynnsamma förhållanden 

rekommenderas vara 40 vinkelminuter stora. Detta medför att en figur avsedd att betraktas på 

en meters avstånd bör vara 11,6 mm hög. 

Blinkfrekvens 

Det perifera synfältet är mycket känsligt för ljusförändringar vilket medför att visuella 

signaler som blinkar är mycket iögonfallande. Objekt som inte uppfattas 20° bortom siktlinjen 

då de är statiska kan uppmärksammas om de börjar blinka. För blinkande signaler 

rekommenderas blinkfrekvens mellan 2 Hz och 10 Hz. Fler än två blinkande varningssignaler 

bör inte användas samtidigt. En restriktiv användning av blinkande signaler rekommenderas 

eftersom dessa kan uppfattas som irriterande. 

2.4.3.4 Haptiska varningssignaler 

Haptiska varningssignaler kan exempelvis bestå av vibrationer i pedaler, förarstol och ratt 

eller pulserande motstånd i ratt och pedaler. En fördel med att ge haptiska signaler i ratt och 

pedaler är att en direkt koppling kan ges mellan varningssignal och det kontrolldon som 

rekommenderas användas för att undvika risken. 

2.5 Olycksstatistik 

I detta avsnitt presenteras olycksstatistik sammanställd i tidigare projekt rörande utvecklingen 

av VRUD-systemet (Abatay & Olsson 2010). 

Enligt WHO (World Health Organization) omkommer totalt nästan 1,3 miljoner människor 

per år i trafikolyckor motsvarande i genomsnitt 3562 om dagen. Utöver detta blir tiotals 

miljoner människor skadade eller handikappade varje år. De mest sårbara trafikanterna utgörs 

av barn, gångtrafikanter, cyklister och äldre. 
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2002 utgjorde oskyddade trafikanter en tredjedel av det totala antalet dödsolyckor i trafiken 

(Meinken et al 2008). Vid olyckor i urbana trafikmiljöer omkommer årligen 6000 

gångtrafikanter och 150 000 skadas (Andreone et al, 2008). De flesta dödsfallen i Europa 

inträffar i tätorter enligt statistik framtagen av den Europeiska kommissionen 2008. Trots att 

hastigheterna är begränsade i dessa områden leder de många nära interaktionerna mellan 

oskyddade trafikanter och fordon över ett ton, till att ett stort antal dödsolyckor inträffar 

(CARE, 2009).  

En stor andel av trafikolyckorna i urbana miljöer där oskyddade trafikanter är inblandade, 

inträffar i korsningar. I Storbritannien inträffade 59 % av alla trafikolyckor i korsningar 2004 

(Department of transport, 2005). Olyckor inom den Europeiska Unionen där fotgängare 

omkom i trafikolyckor inträffade i 50 % av fallen i korsningar (Mousadakou & Guarise 2006 

och Lubbe, 2008). Sex av sju olyckor med dödlig utgång som inträffar mellan tunga fordon 

och oskyddade trafikanter i Sverige, sker i samband med högersvängande fordon i korsning 

(SvD 2011). 

I en rapport presenterad av Vägverket 2003 sammanställs dödsolyckor som inträffat i Sverige 

under perioden 1997-2001. Delar av denna sammanställning presenteras nedan. 

Fotgängare 

Under perioden 1997-2001 omkom 23 personer i olyckor som involverade fotgängare och 

bussar. Elva av dessa dödsfall inträffade i låga hastigheter vid busshållplatser, busstationer 

eller övergångställen. Av de 23 dödsolyckorna inträffade 20 i urban miljö. Tretton av de 

omkomna personerna var kvinnor över 50 år. I sex av dödsfallen släpades fotgängaren med 

under bussen. Fyra av fotgängarna var påverkade av alkohol då olyckan inträffade. Olyckor 

mellan bussar och fotgängare inträffar i de flesta fall i dagsljus och uppehållsväder. Cirka 50 

% av olyckorna inträffar vid våt eller fuktig vägbana. 

Cyklister 

Under perioden omkom tio personer i olyckor som involverade cyklister och bussar. Vid fem 

av dödsfallen hade cyklisten brutit mot rådande trafikregler. Fyra av de omkomna personerna 

var äldre och två var barn. Majoriteten av olyckorna inträffade vid dagsljus, uppehållsväder 

och torr vägbana.  

Mopedister 

Under perioden omkom två personer i olyckor som involverade mopedister och bussar. Båda 

olyckorna inträffade i samband med korsningar med mopedisten som vållande part. 

2.6 Aktuella trender, statistik och opinioner i Sverige 

Trafiksäkerhetsfrågor har fått allt större uppmärksamhet från såväl myndigheter och 

fordonstillverkare, som allmänhet och massmedia. Under tiden för examensarbetets 

genomförande inträffade två dödsolyckor i Sverige som involverade oskyddad trafikant och 

tungt fordon. Dessa olyckor medförde ytterligare uppmärksammande av olyckor som 

involverar tunga fordon och oskyddade trafikanter. Bland annat publicerades 

olycksproblematik, aktuella trender och olycksstatistik i massmedia. 
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Figur 2 ett antal av de tidningsartiklar som publicerades i Sverige hösten 2011 rörande 
olycksproblematik som involverar tunga fordon och oskyddade trafikanter. 

 

Nedan följer ett utdrag ur en artikel publicerad i Dagens Nyheter 2011-09-28 (DN 2011): 

Cyklisterna står i dag för flest antal svårt skadade i trafiken. Det är även den enda 

trafikantgrupp där antalet omkomna ökade förra året. Ökningen antas bero på ett ökande 

antal cyklister i kombination med en trend av ett växande intresse för avancerade cyklar som 

framförs i hög hastighet. Det sker dubbelt så många olyckor i korsningar med cykelbanor som 

i dem utan. Sannolikt beror detta delvis på att flödet av cyklar är större i korsningar med 

cykelbanor men till stor del antas olycksorsakerna ligga i bristande kunskap i vilka regler 

som gäller i korsningar samt att cyklister har en övertro till att bilister ska stanna för dem. 

Nedan följer ett utdrag ur en artikel publicerad i SvD Nyheter 2011-10-26 (SvD 2011): 

Högersväng är en dödsfälla för cyklister. Lastbilar är inblandade i nästan samtliga 

dödsolyckor med cyklar i Stockholms innerstad. I sex av sju olyckor har cyklisten blivit 

påkörd av en högersvängande lastbil eller buss. Nu höjs röster för att minska den tunga 

trafiken innanför tullarna. Cykelfrämjandet pekar på diskussioner i flera andra europeiska 

länder om restriktioner och förbud mot tung trafik i stadskärnor. Felet ligger i hur lastbilarna 

är konstruerade. Föraren sitter för högt upp och ser inte cyklisten som hamnat i döda vinkeln, 

säger Eva Lind-Båth, ordförande i Cykelfrämjandet. 

2.7 Identifiering av kritiska trafikscenarion 

I tidigare projekt (Abatay & Olsson 2010) identifieras kritiska trafikscenarion där olyckor 

riskerar att inträffa som involverar oskyddad trafikant och stadsbussar. Trafikscenariona 

identifierades genom en sammanställning av olycksstatistik, fallstudier, olycksrapporter samt 

enkätstudier och intervjuer med bussförare. 

Det inträffar många olyckor mellan oskyddade trafikanter och stadsbussar samt övriga tunga 

fordon. Det vanligast förekommande olycksscenariot som även identifierats som mest kritiskt 

är korsningar där den oskyddade trafikantens färdväg korsas i samband med att fordonet 

svänger höger (se Figur 3). Ytterligare trafikscenarion som identifierats som kritiska finns 

illustrerade i Bilaga 3. 
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Figur 3 det vanligast förekommande olycksscenariot mellan oskyddade trafikanter och stadsbussar 
(gäller även tunga fordon i allmänhet). 

2.8 Bristande uppmärksamhet 

Vid olyckor mellan motorfordon och cyklister i obevakade korsningar där fordonet svänger 

höger eller vänster är ofta bristande uppmärksamhet en orsakande faktor (Summala 1996). 

Statistik över detta presenteras i punktlistan nedan: 

 

 I 37 % av fallen uppfattade varken föraren eller cyklisten faran innan kollision eller 

hann göra något för att undvika kollision. 

 

 I 27 % av fallen uppfattade enbart föraren faran innan kollision. 

 

 I 24 % av fallen uppfattade enbart cyklisten faran innan kollision. 

 

 I endast 12 % av fallen uppfattade både förare och cyklist faran innan kollision. 

Statistik ovan involverar inte enbart tunga fordon. Ett rimligt antagande är dock att 

motsvarande även gäller olyckor mellan stadsbussar och cyklister. 

2.9 Den mänskliga faktorn 

Den tydligast identifierade orsaken till att kollisioner sker mellan cyklister och motorfordon är 

att människor har en begränsad förmåga att ta till sig visuell information. Detta fastslås i en 

studie kring faktorer som påverkar oskyddade trafikanters säkerhet i trafiken (Walker u.å.). 

Nedan presenteras ett sammanfattat utdrag ur denna studie: 

Människan klarar inte av att fokusera blicken på fler än tre punkter samtidigt. För att 

kompensera för detta utvecklar människan mentala modeller för vad som pågår i omgivningen 

redan efter ett par timmars utförande av en komplex uppgift såsom bilkörning. Dessa mentala 

modeller gör att människan fokuserar sin uppmärksamhet på områden som upplevs som 

viktigast i omgivningen. Om en förare har vant sig vid att andra motorfordon är det mest 
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förekommande inslaget i den omgivande trafikmiljön så kommer huvudsaklig uppmärksamhet 

att riktas mot dessa och inte mot cyklister exempelvis vid högersväng i korsning. Det är 

vanligt förekommande att förare helt enkelt inte riktat blicken mot annalkande cyklist innan 

kollison. Att människans förmåga att uppfatta sin omgivning påverkas av mentala modeller 

tydliggörs än mer i det såkallade ”looked-but-failed-to-see”-fenomenet. Detta innebär att en 

förare kan rikta blicken direkt mot en cyklist och trots detta inte bli medveten om att cyklisten 

finns där. Det är vanligare förekommande att erfarna förare råkar ut för detta eftersom de har 

utvecklat mer invanda avsökningsmönster och mentala modeller. 

Ovan beskrivs de huvudsakliga kollisionsorsakerna vara beroende av människans 

grundläggande förmågor och begränsningar. I detta ingår bland annat kognition, perception, 

uppmärksamhetsförmåga, informationsbearbetning, hörsel- och synsinnet samt 

stresshantering. Grundläggande teorier kring dessa mänskliga förmågor beskrivs mer 

ingående i Bilaga 14. 

2.9.1 Beteendemönster 

Beteendemönster är en aspekt som ingår i den mänskliga faktorn bakom trafikolyckor. En 

trafikants agerande i en viss situation baseras på hur situationens risknivå uppfattas. Flera 

studier påvisar dock att särskilt cyklister har en riskmedvetenhet som varken är objektiv eller 

korrekt. 

Cyklister har en bristande riskmedvetenhet och en falsk trygghetskänsla. Många cyklister tar 

sin rätt för given och är inte medvetna om hur svåra de kan vara att upptäcka särskilt från 

tunga fordon (Anon Baya Aji 2009). 

En vanligt förekommande faktor till att olyckor sker mellan fordon och cyklist är att inte 

tecken eller blinkerssignal ges om körriktning av cyklist eller förare. Studier har även gjorts 

som påvisar att cyklister är mer benägna än motortrafikanter att bryta mot trafikregler. ”Jag 

vill hävda att många cyklister anser sig vara världsfrälsare. Med sina icke miljöbelastande, 

tysta och relativt ofarliga fordon, inbillar de sig att de är rättfärdigade att ta sig större 

rättigheter än andra vägtrafikanter” (Pasanen u.å.). 

Ytterligare ett beteendemönster som blivit allt vanligare bland oskyddade trafikanter är att 

uppmärksamheten är riktad mot exempelvis en mobiltelefon istället för den omgivande 

trafiken (Visual Expert 1 u.å.). 

2.9.2 Stress i bussförares arbetsmiljö 

Stress påverkar människors sätt att bearbeta och hantera information. Ett flertal 

forskningsstudier har utförts kring bussförares arbetsmiljö och identifierat att stadsbussförare 

upplever en hög stressnivå. I en studie (Mårdh 2006) utförd av VTI identifieras huvudsakliga 

faktorer bidragande till denna stress: 

 

 Höga och motstridiga krav i arbetssituationen. 

 

 Låg känsla av kontroll och stöd. 

 

 Hot och våld. 

 

 Arbetsscheman, tidtabeller och relationen jobb/fritid. 
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2.9.3 Undvikande av kollision 

Ett undvikande av kollision är i stor grad beroende av förarens reaktionstid. En generell regel 

som i många sammanhang används är att människans reaktionstid är 1,5 sekunder för 

överraskande händelser, 1,25 sekunder vid oväntade händelser och 0,7 sekunder vid 

förväntade händelser. Reaktionstider är dock ett komplext ämne som bygger på en lång rad 

faktorer såsom exempelvis kognitiv belastning och situationens kritiska nivå. Det kan därför 

bli missvisande att tillämpa generella reaktionstider då den verkliga reaktionstiden kan sträcka 

sig från 0,15 sekunder och uppåt (Visual Expert 2 u.å.). Ämnet reaktions- och stopptider 

beskrivs närmare i Bilaga 15. 

2.9.4 Kollisionssannolikhet 

Det finns ett flertal studier som identifierar faktorer som är avgörande för hur statistiskt 

sannolikt det är att en viss typ av olycka kommer att ske vid en viss plats vid en viss tidpunkt 

under givna förhållanden. I vissa fall är sambandet mellan påverkande faktor och 

kollisionssannolikhet logiskt tydligt. Ett exempel på detta är att det är mer sannolikt att en 

kollison kommer att inträffa under rusningstrafik än mitt på dagen då få trafikanter är i 

rörelse. 

Det är däremot mindre tydligt att socioekonomiska faktorer såsom andelen hushåll med låg 

inkomst inom ett område, spelar en betydande roll för sannolikheten att en olycka ska inträffa 

som involverar cyklist (Pasanen u.å). 

Utformning av trafikkorsningar är ytterligare ett exempel på faktor som påverkar 

kollisionssannolikheten. Förare uppvisar en större försiktighet och medvetenhet gentemot 

cyklister i korsningar där övergångsställ och cykelbana är markerade nära varandra i 

jämförelse med att makeringarna för övergångställ och cykelbana är åtskilda (Anon Baya Aji 

2009). 

2.9.5 Siktfält stadsbuss 

Enligt en enkätstudie (Mårdh 2006) genomförd av VTI är förarnas generella bedömning att 

förekomsten av siktproblem ligger nära bedömningen att sikt ”aldrig” är ett problem. De 

förare som ändå upplever att sikt är ett problem uppger att de främst har problem med sikten 

åt höger, vänster och i sidobackspeglarna. Sikten framåt, bakåt och inne i bussen kan antas 

vara acceptabel med ledning av enkätsvaren. 

I stadsbussar är det krav på huvudbackspeglar klass II (se Figur 5) eller annan anordning som 

uppfyller motsvarande siktfält enligt nedan (EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 

DIREKTIV 2003/97/EG): 

Utvändig huvudbackspegel klass II på förarsidan 

Siktfältet skall vara sådant att föraren minst kan se en plan, horisontell del av körbanan med 5 

meters bredd, som avgränsas av ett plan som är parallellt med fordonets längsgående, 

vertikala medianplan och som passerar genom fordonets yttersta punkt på förarsidan och 

sträcker sig bakåt från en punkt 30 m bakom förarens okulärpunkter till horisonten. 

Dessutom måste vägen vara synlig för föraren motsvarande en bredd på 1 meter, som 

avgränsas av ett område som är parallellt med fordonets längsgående, vertikala mittplan och 

som passerar genom fordonets yttersta punkt med början från en punkt 4 meter bakom det 

vertikala plan som passerar genom förarens okulärpunkter (se Figur 4). 
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Utvändig huvudbackspegel klass II på passagerarsidan 

Siktfältet skall vara sådant att föraren minst kan se en plan, horisontell del av körbanan med 5 

meters bredd, som på passagerarsidan avgränsas av ett plan som är parallellt med fordonets 

längsgående, vertikala medianplan och som passerar genom fordonets yttersta punkt på 

passagerarsidan och som sträcker sig bakåt från en punkt 30 m bakom förarens okulärpunkter 

till horisonten. 

Dessutom måste vägen vara synlig för föraren motsvarande en bredd på 1 m, som avgränsas 

av ett plan som är parallellt med fordonets längsgående, vertikala medianplan och som 

passerar genom fordonets yttersta punkt med början från en punkt 4 meter bakom det 

vertikala plan som passerar genom förarens okulärpunkter (se Figur 4). 

 

 

Figur 4 siktfält för speglar i klass II. 

 

 

Figur 5 huvudbackspeglar klass II (markerade inom blå rektanglar) betraktade från förarplatsen i en 
stadsbuss. 

2.10 Benchmarking 

I detta avsnitt presenteras ett antal HMI-utformningar för avancerade förarstödjande system 

för undvikande av kollision med VRU samt övriga system av intresse. 
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2.10.1 Volvo City Safety with pedestrian detection 

Volvo personvagnar använder sig av ett system kallat City Safety with pedestrian detection 

(Volvo PV 2010). Systemet använder en kamera kombinerat med radar för att detektera VRU 

framför fordonet. Vid detekterad risksituation ges föraren varningssignaler genom audiell 

varningssignal i form av täta tonstötar samt visuell varningssignal genom blinkande, röda fält 

projicerade i vindrutan framför förarplatsen. Systemet genomför automatiskt en inbromsning 

med full kraft ögonblicket innan undvikande av kollision inte är möjligt genom annat 

agerande av föraren. 

 

Figur 6 Volvo personvagnars system City Safety with pedestrian detection. Till vänster i figuren 
illustreras systemets detektion av oskyddade trafikanter. Till höger i figuren illustreras varningssignaler 

givna till föraren vid kollisionsrisker. 

2.10.2 Toyota Pedestrian detection 

Toyota presenterade 2007 ett avancerat förarstödjande system som kombinerar bildförstärkning i 

mörker med detektion av VRU (Toyota 1). 

I en tidigare version av systemet användes en Head Up Display (HUD) projicerad i vindrutan 

men i systemet presenterat 2007 används en LCD-skärm i kombinationsinstrumentet för att 

presentera visuell förarinformation. Fotgängare detekterade framför fordonet markeras inom 

en gul rektangel för att uppmärksamma föraren. Då systemet presenterades 2007 kunde endast 

fotgängare detekteras men avsikten var att i framtiden vidareutveckla systemet till att även 

inkludera djur, cyklister och andra objekt i trafikmiljön. I en artikel publicerad 2011 (Toyota 

2) presenteras nyheten att Toyota utvecklat ett system som automatiskt bromsar fordonet vid 

kollisionsrisk med gångtrafikant framför fordonet. I den benchmarking som genomförts har 

dock ingen ytterligare information påträffats rörande systemets nuvarande utvecklingsskede 

eller HMI utformning. 

 

Figur 7 HMI för Toyota Pedestrian detection i en version presenterad 2007. 
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2.10.3 Autoliv Night Vision 2 with Pedestrian Detection 

Autoliv har utvecklat ett avancerat förarstödjande system (Autoliv u.å.) som kombinerar 

bildförstärkning i mörker med detektion av VRU. Bildförstärkningen baseras på en kamera 

känslig för infraröd strålning från varma objekt och levande varelser. Med konventionella 

helljus kan VRU vanligtvis inte upptäckas av föraren på större avstånd än 40 meter. Med 

bildförstärkningen kan VRU synliggöras på upp till tre gånger så stort avstånd. Systemet 

inkluderar även varningssignaler riktade mot föraren vid detekterade risker för kollison med 

VRU. Visuella varningar ges både i en HUD projicerad i vindrutan framför föraren samt i en 

display i instrumentbrädet. I varningsstrategin ingår en sannolikhetsbedömning för 

kollisionsrisk bland annat baserat på fordonsparametrar och förarens reaktionstid på givna 

varningssignaler. 

 

 

Figur 8 HMI för Autoliv Night Vision 2 with Pedestrian Detection. 

2.10.4 MAN turn-off assistant 

MAN Truck & Bus har utvecklat ett system (MAN u.å.) baserat på tolv ultraljudssensorer 

placerade längs fordonets front och passagerarsida. Då fordonet stannar aktiveras systemet 

och alla objekt inom två meters radie från sensorerna detekteras och analyseras. Då objekt 

eller VRU närmar sig fordonet framifrån eller från passagerarsidan ges visuella 

varningssignaler i de två klass II huvudbackspeglarna. De visuella signalerna kombineras med 

en audiell signal som tillkommer då ratten vrids över en viss vinkel. MAN:s officiella kanaler 

presenterar knapphändig information om den exakta utformningen av systemets HMI. Bland 

annat framgår inte exakt placering och storlek på visuell varningsikon. 
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Figur 9 trafiksituationer där systemet MAN turn-off assistant förser föraren med varningssignaler för 
detekterad kollisionsrisk samt placering av visuell varningssignal i huvudbackspeglarna. 

2.10.5 Volvo Lastvagnar Intersafe 2  

Inom ramarna för det EU-finansierade projekt Intersafe 2 utvecklar Volvo lastvagnar ett 

avancerat förarstödjande system (Volvo LV 1 2011) för detektion av VRU. Systemet 

presenterades 2011 som ett koncept i behov av ytterligare ett antal års utvecklingsarbete. 

Systemet är baserat på laser-scanners och ultraljudssensorer som detekterar VRU på fordonets 

högra sida. En visuell ikon placerad i A-stolpen på passagerarsidan lyser rött då VRU 

detekteras och eskalerar till att blinka vid överhängande kollisionsrisk. Kombinerat med den 

visuella signalen ges audiella varningssignaler som är riktningsangivande. I systemet ingår 

även en display placerad på instrumentbrädet som förser föraren med en toppvy av fordonets 

näromgivning. 

 

Figur 10 HMI för Volvo Lastvagnar Intersafe 2. 

2.10.6 Lane Change Support 

Det system som beskrivs i 2.10.5 Volvo Lastvagnar Intersafe 2 har flera likheter med Volvo 

Lastvagnars system Lane Change Support (Volvo LV 2 u.å.) för detektion av fordon i 

lastbilens döda vinkel. Systemet Lane Change Support baseras på en radar som aktiveras vid 

påslagen blinkerssignal. Om ett fordon detekteras i lastbilens döda vinklar varnas föraren 
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genom en kombination av audiella och visuella varningssignal. Den audiella signalen består 

av en sekvens av klickande tonstötar från kombinationsintrumentet vilket skiljer sig från den 

audiella signal som ingår i Intersafe 2 projektet. De visuella varningssignalerna skiljer sig 

dock inte mellan de två systemen. 

 

Figur 11 aktivt område samt HMI för Volvos Lane Change Support. 

2.10.7 Konceptsystem BMW i8 Spyder 

I den fiktiva spelfilmen Mission Impossible Ghost Protocol (2012) presenteras en BMW i8 

Spyder utrustat med ett avancerat förarstödjande system för detektion av VRU. Ytterligare 

information om systemet har sökts via BMW:s officiella kanaler, dock utan framgång. Det är 

alltså oklart om systemet endast är fiktivt eller ingår i ett pågående utvecklingsprojekt på 

BMW. Oberoende av detta anses konceptet vara av värde att inkludera i benchmarkingen. 

Utifrån den tolkning som gjorts av konceptsystemet HMI, varnas föraren för kollisionsrisker 

med VRU, genom en kombination av audiella och visuella signaler. 

I den visuella signalen ingår en ikon i form av en människofigur placerad i mitten av en 

varningstriangel. Vid varningar visas ikonen i kombinationsinstrumentet samt i en HUD-

projektion nära förarens siktlinje mot VRU. Vid den lägsta nivån av varning lyser hela ikonen 

med fast gult sken. Vid upptrappning av risknivå övergår människofiguren till att blinka följt 

av att ikonen övergår till att lysa rött. I den högsta nivån av varning tillkommer ett rött fält 

som följer ytterkonturerna av det detekterade objektet. Kombinerat med de visuella signalerna 

ges audiella signaler i form av tonstötar som övergår till ett fast pipande vid den högsta 

risknivån. Konceptsystemtes HMI presenteras närmare i Figur 12. 

 

Figur 12 förarmiljö i BMW i8 Spyder utrustad med ett konceptsystem för detektion av oskyddade 
trafikanter. 

2.10.8 PUVAME - New French Approach for Vulnerable Road Users Safety 

PUVAME är ett projekt genomfört i Frankrike 2003-2006 av PREDIT (Programme de 

Recherche et d’Innovation dans les Transports Terrestres) i syfte att ta fram ett tekniskt 

system (PUVAME 2006) för undvikande av kollisioner mellan bussar och oskyddade 

trafikanter i urbana miljöer. Målet med systemets utformning var att förbättra förarens 

möjlighet att överblicka bussens näromgivning, detektera VRU samt varna föraren vid 
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risksituationer. I systemet ingår en varningsstrategi som beräknar risknivån utifrån avstånd, 

relativ hastighet och tid till kollison med detekterat objekt. Varningssignal ges då systemet 

detekterar att mindre än fem sekunder återstår till kollision. Systemet består av en toppvy av 

fordonet och sex positioner där detekterade riskobjekt kan illustreras genom visuella ikoner. 

Ikonerna är färgkodade för att förmedla situationens risknivå. Kombinerat med de visuella 

varningarna ges audiella varningar via högtalare placerade i fordonets A-stolpar. 

 

Figur 13 toppvy ingående i PUVAME-systemets varningssignaler vid kollisionsrisk mellan stadsbuss 
och oskyddad trafikant. 

2.10.9 Blindspot Detection personbil  

I personbilar har det blivit allt vanligare med så kallade Blindspot Detection-system som 

detekterar och varnar föraren för objekt som befinner sig i döda vinklar eller utgör en 

kollisionsrisk exempelvis vid filbyte. Ett typiskt HMI för dessa system inkluderar 

kombinationer av visuella och audiella varningssignaler som ges i förhållande till detekterad 

risk. De visuella varningssignalerna placeras vanligtvis i backspegeln, på backspegelarmen 

eller i backspegelramens ytterkant. Vanligt förekommande ikoner är i enhetlighet med 

Obstacle warning system, side rear K.17 och Hazard warning A.19 (SS-ISO 2575:2010). 

Ljusintensitet, färgkodning samt blinkfrekvenser är exempel på parametrar som styrs för att 

förmedla olika risknivåer med de visuella varningssignalerna. 

  

Figur 14 ikoner vanligt förekommande i visuella varningssignaler för Blindspot Detection-system. 

  

Obstacle warning system, side rear K.17          Hazard warning A.19 
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Audiella signaler ges från kombinationsinstrumentet eller genom riktningsangivande 

högtalare placerade i närheten av sidobackspeglarna. Ljudstyrka, signalvaraktighet, 

ljudfrekvens samt intervall mellan tonstötar är exempel på parametrar som styrs för att 

förmedla olika risknivåer med de audiella varningssignalerna. 

 

Figur 15 ett antal utformningar av visuella varningssignaler i Blindspot Detection-system för 
personbilar befintliga på marknaden. 

2.10.10 BLAZE 

BLAZE togs fram 2011 av Emily Brooke, student vid Brighton University i samråd med 

bland annat bussförare samt experter inom trafikpsykologi och trafiksäkerhet. BLAZE består 

av en liten batteridriven laserprojektor som kan fästas exempelvis på ett cykelstyre. En figur 

projiceras i marken framför cykeln i syfte att väcka omgivande trafikanters uppmärksamhet. 

Bland annat riskerna för kollision i samband med högersvängande fordon föreslås minska 

genom att projektionen synliggörs före cyklisten och att fordonsföraren därigenom kan 

upptäcka faran även om själva cyklisten befinner sig i döda vinkeln. BLAZE har blivit 

internationellt uppmärksammat och ett vidareutvecklingsarbete pågår (BLAZE 2011). 

 

Figur 16 BLAZE framtaget av Emily Brooke, student vid Brighton University. En figur projiceras i 
marken framför cykeln i syfte att göra fordonsförare uppmärksamma på cyklisten. 
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3 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras i kronologisk ordning resultat framkomna under examensarbetet. I 

detta ingår resultat av förstudie, övergripande och detaljerade konceptval samt slutkoncept 

för VRUD-systemets HMI. Slutligen presenteras resultatet av prototypframtagning samt 

simulatortester där förarvarningar ingående i slutkonceptet utvärderats. 

3.1 Resultat av förstudie 

Resultatet är samstämmigt för de olika delarna ingående i förstudien. Befintlig statistik och 

trafikforskning rörande olycksproblematiken involverande oskyddad trafikant och stadsbuss 

(samt lastbil) överrensstämmer mycket väl med problematik beskriven av förare och cykelbud 

ingående i användarstudien. Olycksproblematiken kan även kopplas tydligt till människans 

begränsade kognitionsförmåga. Förares uttalade behov och önskemål på VRUD-systemets 

HMI och utformning av varningssignaler överrensstämmer även mycket väl med befintliga 

teorier och riktlinjer för utformning av HMI och varningssignaler. Ett sammantaget resultat av 

förstudien sammanfattas enligt nedan.  

Trafiken i urbana miljöer medför att människans kognitiva förmåga inte räcker till för att 

upptäcka, bedöma och agera på samtliga risksituationer vilket medför att olyckor inträffar. 

Såväl förares som oskyddade trafikanters beteendemönster medför en ökad olycksrisk till stor 

del beroende på bristande uppmärksamhet och riskmedvetenhet. Utformningen av tunga 

fordon gör att oskyddade trafikanter kan vara svåra att upptäcka från förarplatsen och även 

befinna sig i döda vinklar. Många oskyddade trafikanter och bilister saknar förståelse för detta 

liksom vilket utrymmesbehov tunga fordon har för att genomföra exempelvis sväng i 

korsning.  

För att sänka belastningen på föraren och öka möjligheten att upptäcka oskyddad trafikant bör 

stadsbussar förses med bättre siktmöjligheter framförallt för att reducera den döda vinkeln på 

höger sida. Oavsett siktmöjlighet återstår dock att föraren inte kan ha uppsikt över hela 

fordonets omgivning liksom att det så kallade ”looked but failed to see”-fenomenet är en 

vanligt förekommande olycksorsak. På grund av detta finns det ett behov av varningar som 

uppmärksammar föraren på risker och riktar uppmärksamheten på dessa.  

Olika nivåer av varningar bör användas för att förmedla hur kritisk risken är i den aktuella 

situationen. Det är mycket viktigt att varningarna är utformade för att stå i relation till den 

risknivå situationen innebär. Felvarningar medför att systemet tappar sin användarstödjande 

funktion, är mycket irriterande och riskerar ödesdigra konsekvenser. Särskilt viktigt att ha i 

beaktande är förarens arbetsmiljö samt att systemet är avsett att användas i urban trafikmiljö 

med ständigt återkommande risker.  

Det finns även ett behov av varningar riktade mot trafikanter i bussens näromgivning. Även 

dessa varningar ska följa de generella riktlinjer som finns för att göra varningar 

användarstödjande.  

Behovet av kollisionsvarningar riktade mot busspassagerare har inte tagits upp under 

användarstudien. Det som dock framhållits av stadsbussförare är att deras agerande i form av 

undanmanövrar kraftigt påverkas av hänsyn till passagerenas komfort och säkerhet. Ett uttalat 

önskemål är även att förarvarningar inte ska kunna uppmärksammas av passagerarna. Den 

övergripande motiveringen till detta var att störning av passagerarna skulle undvikas men den 

underliggande orsaken identifierades snarare vara att bussföraren känner sig kritiskt bedömd 

av sina passagerare vid varningar som kan tolkas bero av förarbrister. 
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Användarstudien har påvisat att en kombination av audiella och visuella varningssignaler 

föredras av förarna. Haptiska varningssignaler har däremot förarna rankat som olämpliga. 

Detta motiveras bland annat med att signalerna är svåra att urskilja bland övriga haptiska 

intryck samt att de är svårtolkade och kan missuppfattas som mekaniska fel istället för 

varningar. 

3.2 Övergripande konceptval för VRUD-systemets HMI 

Under examensarbetets tionde projektvecka genomfördes en avstämning med Scania RBED 

där ett övergripande konceptval fick klartecken att tas vidare till en mer specificerad 

utformning på detaljnivå. Det övergripande konceptvalet baserades på resultat framkomna 

under förstudien framförallt i form av användarnas behov och önskemål på VRUD-systemet, 

ergonomiska riktlinjer för utformning av varningssystem, statistik över olyckor mellan tunga 

fordon och oskyddade trafikanter samt avgränsningar för vad som ansågs vara av högst 

prioritet att rymma inom ramarna för examensarbetet. 

Kortfattat kan det övergripande konceptvalet beskrivas enligt följande punkter: 

 

 Det finns identifierad problematik med olyckor mellan tunga fordon och oskyddade 

trafikanter. 

 VRUD-systemets HMI inbegriper varningar riktade mot föraren. Dessa 

varningssignaler skall utformas på en specificerad detaljnivå, testas och utvärderas. 

 Varningssignaler riktade mot trafikanter i fordonets näromgivning skall utformas på 

en övergripande nivå. 

 VRUD-systemets aktiva område avgränsas till fordonets sidor.  

 Fordonet förses med ytterligare sikthjälpmedel för att minimera döda vinklar åt 

sidorna. 

 Sikthjälpmedlen placeras i direkt närhet till fordonets befintliga klass II 

huvudbackspeglar. 

 Då sikthjälpmedlen betraktas från förarplatsen skall den vy som presenteras 

motsvara vyn i huvudbackspeglarna. 

 Varningssignaler utformas genom en kombination av audiella och visuella signaler. 

 Varningssignaler skall vara riktningsangivande genom att signalkällan placeras nära 

förarens direkta eller indirekta siktlinje mot detekterat riskobjekt. 

 Varningssignalerna kopplas till en varningsstrategi. 

3.2.1 Motivering av övergripande konceptval 

Att i detalj beskriva samtliga överväganden som motiverar det övergripande konceptvalet, är 

allt för omfattande för att inkludera i rapporten. De faktorer som ansetts vara av störst 

betydelse presenteras dock för var och en av de punkter som ingår i det övergripande 

konceptvalet.  
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Vid motiveringar som hänvisar till enkätstudie avses genomförd enkätstudie vars resultat 

beskrivs i Bilaga 10. Påståenden givna i frågeformuläret graderas på en skala -3 till 3 där 3 

motsvarar full överrensstämmelse med påståendet. 

3.2.1.1 Identifierad problematik 

Det finns en identifierad problematik med olyckor mellan tunga fordon och oskyddade 

trafikanter. Denna problematik har bland annat beskrivits utförligt i tidigare arbeten 

genomförda på Scania rörande VRUD-systemet (Claezon 2009, Abatay & Olsson 2010, 

Strömberg & Flodström 2011). Den beskrivna problematiken baseras i huvudsak på 

analyserad olycksstatistik samt användarstudier med förare av tunga fordon. Den förstudie 

som genomförs inom ramarna för examensarbetet verifierar resultaten från tidigare arbeten 

samt undersöker de underliggande orsakerna till att problematiken uppstår. Den sammantagna 

bedömningen är att det finns en problematik med olyckor mellan tunga fordon och oskyddade 

trafikanter som motiverar behovet av ett VRUD-system (Abatay & Olsson 2010). 

Motivering kopplad till enkätstudie: 

Påståendet ”Jag upplever att det mycket ofta uppstår situationer där olyckor riskerar att 

inträffa mellan buss och oskyddad trafikant” graderades till 1,6 på skalan -3 till 3. 

3.2.1.2 VRUD-systemets HMI inbegriper varningar riktade mot föraren 

Att en kollison inträffar mellan en oskyddad trafikant och ett tungt fordon kan bland annat 

bero på att den oskyddade trafikanten befann sig i en död vinkel innan kollisionen, att föraren 

hade blicken och uppmärksamheten riktad åt annat håll eller det så kallade ”looked but failed 

to see”-fenomenet. I samtliga fall kan varningssignaler riktade mot föraren vara till stöd för att 

uppmärksamma och tolka situationen så att kollison undviks. 

Motiveringar kopplad till enkätstudie:  

Syftet med påståendet ”Det finns ett mycket stort behov av att införa ett system som varnar 

föraren då kollison riskerar att inträffa med oskyddad trafikant” är i första hand att undersöka 

i vilka områden av bussen som stadsbussförare upplever att de är i störst behov av att varnas 

för detekterade risker. Det sammantagna medelvärdet av områdena är cirka 1,9 vilket tolkas 

som att det finns ett stort behov av varningar riktade mot föraren. Ytterligare en motivering 

till att VRUD-systemets HMI bör inbegripa varningar riktade mot föraren ges av att 

påståendet ”Det är mycket lämplig att varna föraren med: Inga varningar bör ges” graderas till 

-2,4. 

Vid intervjuer och workshops har det tydligt framkommit att förare av tunga fordon anser att 

det finns ett stort behov av att få varningssignaler om deras fordon är på väg att kollidera med 

oskyddad trafikant. Acceptansen är dock mycket låg för signaler som i sin utformning 

uppfattas som störande, inkonsekventa eller illa överrensstämmande med förarens uppfattning 

av trafiksituationens risknivå. 

3.2.1.3 Varningssignaler riktade mot trafikanter i fordonets näromgivning skall 
utformas på en övergripande nivå 

Slutsatser dragna från examensarbetets förstudie är att många risksituationer och olyckor 

inträffar på grund av oskyddade trafikanter brister i sin uppmärksamhet och riskmedvetenhet. 

Det finns ett identifierat behov av att rikta varningssignaler mot trafikanter i fordonets 

näromgivning, som är minst lika stort som behovet av att rikta varningssignaler mot fordonets 

förare. I de huvudsakliga projektuppgifter som definierats för examensarbetet ingår att 

utforma förarvarningsmetoder för stadsbussar. Fokus kommer därför att läggas på förarens 

interaktion med VRUD-systemets HMI. Förarvarningsmetoderna påverkas dock av att det 
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även finns ett sort behov av varningar riktade mot VRU. På grund av detta utformas även 

VRU-varningsmetoder men endast på en konceptuellt övergripande nivå utan koppling till 

exempelvis användartester. 

3.2.1.4 VRUD-systemets aktiva område avgränsas till fordonets sidor 

Det är vanligast förekommande att olyckor inträffar mellan oskyddad trafikant och 

högersvängande tungt fordon. Resultat av tidigare genomförd studie (Abatay & Olsson 2010) 

påvisar att de vanligaste kollisionsområdena för VRU mot stadsbuss, är fordonets högra, 

främre sida följt av den högra bakre och vänstra, främre sidan.  

Resultaten av intervjuer och workshops ingående i genomförd användarstudie påvisar även att 

förare av tunga fordon anser att risken för kollision med VRU samt behovet av varningar, är 

störst på fordonets sidor och i synnerhet den främre högra sidan. 

Detta skiljer sig dock från resultatet av frågeformuläret där behovet av att VRUD-systemets 

aktiva områden rankats som högst bakom bussen följt av i fallande ordning framför, höger 

och vänster sida om bussen. 

Den sammantagna bedömningen är att behovet av VRUD-systemets aktiva områden är som 

störst på bussen främre höger- och vänstersida. I vilket fall anses det vara nödvändigt att 

inkludera dessa områden som aktiva och att varningsmetoder utvecklade för sidorna även är 

möjliga att tillämpa framför och bakom fordonet. 

Att fokusera på att utveckla VRUD-systemets HMI för fordonets sidor motiveras även av att 

det inom ramarna för examensarbetet är allt för omfattande att utveckla prototyp och utföra 

tester av ett HMI-koncept som inkluderar även områdena framför och bakom bussen. 

3.2.1.5 Fordonet förses med ytterligare sikthjälpmedel för att minimera döda 
vinklar åt sidorna 

Användarstudien påvisar att förare anser att det finns ett mycket stort behov av att minska 

stadsbussars döda vinklar. Detta behov bekräftas genom fältobservationer och mätningar av 

siktfälten från stadsbussar utrustade med lagstadgade hjälpmedel för indirekt sikt. Behovet av 

förbättrad sikt finns såväl framför och bakom som på sidorna av fordonet. Fokus läggs dock 

på fordonets högersida där förbättrad sikt anses vara en absolut nödvändig och fundamental 

del av VRUD-systemets HMI. 

3.2.1.6 Sikthjälpmedlen på höger sida placeras i direkt närhet till fordonets 
befintliga klass II huvudbackspeglar 

Sikthjälpmedel för indirekt sikt bör placeras i direkt närheten till angränsade områden synliga 

i det direkta siktfältet. Likaså bör alla sikthjälpmedel som täcker angränsande områden 

grupperas. Motiveringen till detta är att föraren vid avsökning av det direkta sidosiktfältet 

enkelt ska kunna inhämta information även från det indirekta sidosiktfältet. 

3.2.1.7 Då sikthjälpmedlen betraktas från förarplatsen skall den vy som 
presenteras motsvara vyn i huvudbackspeglarna 

Den sammantagna bedömningen är att stadsbussar skall förses med sikthjälpmedel som täcker 

ett siktfält motsvarande minst hela VRUD-systemets aktiva område. Sikthjälpmedel för 

indirekt sikt på fordonets sidor bör vara begränsat till så få vyer som möjligt. För att uppfylla 

rådande lagkrav medför detta att ytterligare sikthjälpmedel bör presentera information som 

om fordonet betraktades framifrån och snett bakåt liknande vyn i klass II speglar betraktade 

från förarplatsen. 
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Att ta till sig informationen i en traditionell backspegel innebär att föraren måste tolka de 

spegelvända synintrycken och sätta in i ett sammanhang i förhållande till synintrycken 

inhämtade från de direkta siktfälten. Detta medför en viss kognitiv belastning för föraren som 

antas öka med antalet vyer som informationen ska inhämtas från. Dock har fysiska 

spegelbilder alltid varit en naturlig del av människans synintryck vilket medför att vi har en 

god tillit samt förmåga att tolka denna typ av intryck. I användarstudien ifrågasatte flera 

förare varför inte den traditionella backspegeltekniken ersattes med kamera och 

monitorsystem. Olyckor inträffar där backspeglar träffar oskyddade trafikanter i huvudet 

framförallt då stadsbussar svänger in till väntande passagerare vid hållplats. Utstickande 

backspeglar medför ett ökat utrymmesbehov bland annat vid genomförande av sväng. Det är 

vanligt förekommande med backspegelkollisioner vilket förorsakar stora kostnader till följd 

av att fordonet tas ur trafik för reparation. Detta är exempel på sådant som möjligen kan 

undvikas genom att övergå från traditionella backspeglar till kamera- och monitorsystem. Det 

kan även vara möjligt att förse ett sådant system med funktioner som stödjer föraren under 

nedsatta siktförhållanden samt en integration med bland annat VRUD-systemets sensorteknik 

och varningssignaler riktade mot föraren. Något som kan vara ett motargument till ett tekniskt 

system för indirekt sikt är att föraren har en större tillförlit till fysiska backspeglar samt 

föredrar den direkta återkopplingen mellan infallsvinkel och utfallsvinkel vid betraktande. 

Bland förslagen på sikthjälpmedel baserade på kamera-monitor-system ingick att monitorer 

placerades i motsvarande siktfält som de traditionella backspeglarna men med rättvänd 

siktinformation inhämtad från framåtriktade kameror placerade utefter fordonets sida. Ett 

argument för detta var att förarens kognitiva belastning skulle minska då bilden redan var 

rättvänd och därför inte behövde tolkas som i fallet med en spegelvänd bild. Det som bland 

annat talar emot ett sådant förslag är att områden bakom fordonet inte kan täckas samt att 

yterligare lagkrav på siktfält inte kan uppfyllas med kameror endast riktade framåt. 

Sikthjälpmedel i form av toppvyer över fordonet och dess näromgivning tas upp under avsnitt 

3.2.1.9. 

3.2.1.8 Varningssignaler utformas genom en kombination av audiella och visuella 
signaler 

Varningssignaler bör inte vara utformade för endast ett av människans sinnen eftersom det då 

finns stor risk att signalen inte uppfattas exempelvis på grund av maskering i omgivningen 

eller att mottagaren har en nedsättning i att ta emot den typ av stimuli som signalen medför.  

I intervjuer och workshops har det framgått att förarna föredrar att bli varnade av en 

kombination av audiella och visuella signaler som genom sin placering är riktningsangivande 

mot detekterat riskobjekt.  

Även resultat utifrån frågeformulärets påståenden och rankningar på skalan -3 till 3, motiverar 

att varningssignalerna skall utformas genom en kombination av audiella och visuella signaler. 

Påståendet ”Det är mycket lämplig att varna föraren med:” rankades till 1,7 för ”Ljussignaler 

med riktningsangivning” och 0,8 för ”Ljudsignaler med riktningsangivning”. Påståendet 

”Varningssignaler till trafikanter utanför bussen är mycket lämpliga att ge med:” rankades 

till 0,9 för ”ljudsignal” och 1,1 för ”ljussignal”.  

Även om det finns en tydlig acceptans för audiella och visuella varningssignaler så finns det 

förbehåll för att signalerna, enkelt uttryckt måste vara rätt utformade och bara ges vid rätt 

tillfälle. Om inte detta uppfylls är risken stor att varningssignalerna uppfattas som störande 

och irriterande. Detta gäller särskilt audiella signaler eftersom dessa är svårare att ignorera än 

visuella signaler. 
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Användarstudiens resultat med avseende på bussförares acceptans för audiella 

varningssignaler skiljer sig dock från tidigare genomfört arbete rörande VRUD-systemet. 

Resultat från en tidigare genomförd studie (Abatay & Olsson 2010) påvisar att det finns en 

generell uppfattning bland bussförare att det inte är lämpligt med audiella varningssignaler. 

Den slutsats som presenterades var att audiella varningssignaler kan ingå VRUD-systemets 

HMI anpassat för lastbil men inte i stadsbussar. Argument för detta är att audiella 

varningssignaler skulle överbelasta föraren på grund av att stadsbussen används i områden 

med direkt närhet till många oskyddade trafikanter, att föraren redan omges av mycket ljud 

samt är belastad av en mängd arbetsuppgifter utöver att framföra fordonet. 

Bland de koncept som utvärderats ingår olika typer av haptiska varningar beskriva i Bilaga 4 

samt Bilaga 5. Av användarstudien framgår att det finns en generell uppfattning bland förarna 

att det inte är lämpligt med haptiska varningssignaler. De huvudsakliga argument som förarna 

framlagt för detta är att haptiska varningar maskeras av alla de haptiska intryck som är en 

naturlig del av förarmiljön, att exempelvis vibrationer eller motstånd i ratten skulle misstolkas 

som att det är något fel på styrningen samt att det är allmänt svårt att tolka vilken information 

som är avsedd att förmedlas med haptiska signaler. 

Trots att haptiska varningssignaler rankats som olämpliga i användarstudien bedöms de ändå 

ha potential att vara förarstödjande om de används som ytterligare komplement till en 

kombination av audiella och visuella varningssignaler. Det hade därför varit av intresse att 

inkludera även haptiska varningssignaler i det övergripande konceptvalet för fortsatt 

utvecklingsarbete och tester. Det bedöms dock vara för omfattande att inom ramarna för 

examensarbetet inkludera haptiska varningar i prototypframtagning av VRUD-systemets 

HMI. 

                  

Figur 17 exempel på haptiska varningar. Koncepten beskrivs närmare i Bilaga 4 

3.2.1.9 Varningssignaler riktade mot föraren skall genom sin placering vara 
riktningsangivande 

Resultat av såväl teoristudie som användarstudie påvisar att varningssignalerna bör vara 

riktningsangivande vilket motiverar att denna egenskap ingår i det övergripande konceptvalet. 

Genom sin utformning skall varningssignalerna vara uppmärksamhetsväckande och förmedla 

vilken risknivå som detekterats föreligga i situationen. Det är dock inte avsett att föraren i 

huvudsak ska bedöma situationen utifrån givna varningssignaler utan genom information 

visuellt inhämtat från den direkta eller indirekta sikten. Varningssignalerna görs 

riktningsangivande genom att placeras nära förarens siktlinje mot detekterat riskobjekt. 

VRUD-systemets aktiva områden avgränsas till fordonets sidor i det övergripande 

konceptvalet. Detta medför att fokus läggs på att göra varningssignalerna riktningsangivande 

för riskobjekt detekterade efter fordonets sidor. Bland de koncept som utvärderats ingår bland 

annat att varningssignaler placeras i fordonets A-stolpar, på backspegelkåpan eller i 

backspegelglaset.  Av dessa tycks placeringen av varningssignalerna i A-stolparna vara mest 

lämplig för VRUD-systemet. Detta motiveras av att varningen är avsedd att rikta 
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uppmärksamheten mot sidan där risken kan vara synlig såväl i det direkta som indirekta 

siktfältet. En placering i backspegeln medför snarare att uppmärksamheten riktas till just det 

indirekta siktfältet (detta är däremot lämpligt för Blindspot Detection-system). Ytterligare en 

motivering till placeringen i A-stolparna är att varningssignalen inte kan bli skymd av 

exempelvis smuts eller snö samt att backspeglarna på stadsbussar ofta blir skadade och måste 

bytas ut.  

 

Figur 18 olika placeringar och utformningar av varningssignaler som kan användas för att rikta förares 
uppmärksamhet mot detekterade objekt vid fordonets sidor 

Bland de koncept som utvärderats ingår även ett flertal där riktningsangivande 

varningssignaler ges för objekt detekterade framför fordonet bland annat genom Head Up 

Displayer. Dessa varningsmetoder tas dock inte upp närmare i det övergripande konceptvalet 

då VRUD-systemets aktiva områden avgränsats till fordonets sidor. En diskussionsmässig 

återkoppling till dessa koncept tas dock upp i avsnittet 4.1 Diskussion. 

Olika typer av toppvyer presenteras i koncept beskrivna i Bilaga 4 och Bilaga 5 samt avsnitt 

2.9 Benchmarking. Toppvyerna används både som indirekt sikthjälpmedel, för presentation av 

visuella varningssignaler samt kombinationer av de båda delarna. Att beskriva toppvyerna och 

de svagheter de anses vara behäftade med, syftar till att utgöra ytterligare argument för valet 

av varningssignaler som genom sin placering är riktningsangivande. 

Exempelvis i Volvo lastvagnars koncept beskrivet i 2.9.5 ingår en toppvy över hela fordonets 

näromgivning. Fördelar med en sådan vy är att en snabb överblick kan fås av hela fordonets 

näromgivning. Det är dock långt ifrån lämpligt att framföra fordonet baserat på visuella 

intryck endast inhämtade från denna toppvy. Som ett komplement till det direkta siktfältet 

samt de för fordonsklassen lagstadgade sikthjälpmedlen kan toppvyn eventuellt medföra visst 

förarstöd. För normal körning ses dock inga tydliga exempel på när det skulle vara mer 

lämpligt att föraren inhämtar visuell information om fordonets näromgivning från en toppvy 

istället för traditionella backsspeglar och det direkta siktfältet. I jämförelse med siktområden 

som ingår i det direkta siktfältet och traditionella backspeglar är det område som täcks av 

toppvyn mycket begränsat, vilket medför kort tid till reagerande och agerande även vid låga 

hastigheter (storleksordning 10 km/h). Placeringen och storlek på toppvyn påverkar hur enkelt 

det är att uppmärksamma och tolka informationen samt möjlighet att ta in samtidig visuell 

information från fordonets omgivningsmiljö. 

Det bedöms vara direkt olämpligt att varna föraren för uppkomna risker runt fordonet genom 

en toppvy placerad i kombinationsinstrument eller annan typ av monitor liknande de lösningar 

som presenteras i Figur 19. Denna typ av visuell varningssignal riktar förarens 

uppmärksamhet bort från detekterat riskobjekt i en situation som kan vara mycket tidskritisk. 

Varningssignalen förmedlar risknivå, typ av detekterat objekt samt inom vilket område 

objektet detekterats. Sedan denna information tolkats är det troligt att föraren kommer att 

försöka finna det detekterade objektet i det direkta eller indirekta synfältet för att närmare 
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bedöma situation innan agerande sker exempelvis i form av kraftiga undanmanövrar. Att 

använda sig av denna typ av visuell varningssignal bedöms vara mer kognitivt belastande 

samt ta längre tid att tolka jämfört med varningssignaler som ligger i förarens siktlinje mot 

detekterat riskobjekt. 

 

Figur 19 exempel på toppvyer. Koncepten beskrivs närmare i Bilaga 5 och 2.10 Benchmarking 

Att presentera en toppvy för föraren genom en Head Up Display (HUD) i vindrutan kan 

eventuellt vara något mer lämpligt då visuell information till viss grad samtidigt kan inhämtas 

från det direkta och indirekta synfältet. Head Up Displayen riskerar dock att uppfattas som 

störande i det direkta synfältet samt att de direkt riktningsangivande signalerna bedöms vara 

mer effektiva även än detta fall av toppvy. 

 

Figur 20 en toppvy projicerad i vindrutan med HUD. Konceptet beskrivs närmare i Bilaga 5 

3.2.1.10 Varningssignalerna kopplas till en varningsstrategi 

För ett välutformat HMI är det absolut nödvändigt att varningssignalerna är ”rätt utformade 

och ges vid rätt tillfälle”. I tidigare arbete rörande VRUD-systemet (Abatay & Olsson 2010) 

presenteras koncept på varningssignaler som står i relation till fyra varningsnivåer (utvecklade 

av Scania RCIC) samt varningsstrategier med scenarion som föranleder varningar på 

respektive nivå. Det anges dock inte hur lång tid det förväntas att föraren kommer att behöva 

för att upptäcka och reagera på varningssignalerna, vilket agerande som varningssignalerna 

syftar till att uppnå eller när varningssignalerna bör ges för att stödja undvikandet av kollision. 

Detta är exempel på sådant som bör definieras tydligare då det utgör en viktig del av VRUD-

systemets HMI och kraftigt påverkar varningssignalernas utformning. 

3.3 Konceptutformning på detaljnivå 

Efter det övergripande konceptvalet skedde en konceptutformning på detaljnivå. Detta arbete 

baserades på behov och önskemål konkret uttalade av användarna deltagande i användarstudie 

samt riktlinjer för utformning av varningar i fordon presenterade i 2.4.2 Varningssignaler i 

fordon. Konceptutformningen på detaljnivå ledde fram till det slutkoncept som presenteras i 

avsnittet 3.4 Slutkoncept HMI VRUD-systemet. 
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3.4 Slutkoncept HMI VRUD-systemet 

I följande avsnitt presenteras ett slutkoncept på HMI för VRUD-systemet. Fokus har i första 

hand lagts på att utveckla förarvarningsmetoder för stadsbussar. Under arbetets gång har det 

dock identifierats ett behov av att utvidga VRUD-systemets HMI till att även inkludera 

trafikanter i fordonets näromgivning samt passagerare ombord. Det som ingår i föreslaget 

HMI-koncept är en varningsstrategi, definierade risknivåer, riskområden kring fordon och 

detekterade objekt samt utformning av varningssignaler riktade mot förare, trafikanter i 

fordonets näromgivning samt busspassagerare. Samtliga varningssignaler är kopplade till en 

gemensam varningsstrategi indelad i 4 risknivåer. HMI-konceptet i sin helhet kan kortfattat 

beskrivas vara avsett att stödja samspelet mellan förare, omgivande trafikanter och 

passagerare. Detta i syfte att undvika eller minska konsekvenserna av risker associerade med 

olyckor mellan stadsbussar och oskyddade trafikanter. De koncept som presenteras för 

varningar riktade mot trafikanter i fordonets näromgivning samt passagerare har inte 

utvärderats ingående eller testats. 

3.4.1 Varningsstrategi 

En varningsstrategi har utvecklats som syftar till att VRUD-systemets HMI i sin helhet skall 

uppfattas som förarstödjande, konsekvent och tillförlitligt. Varningsstrategin baseras i 

huvudsak på fordonskonfiguration, hastighet och rörelseriktning för fordon och detekterat 

objekt, relativ hastighet mellan fordon och detekterat objekt, förmodade reageranden och 

ageranden på givna varningssignaler samt definierade risknivåer och riskområden. 

3.4.2 Risknivåer 

Utöver ett normalläge där inga varningar ges har 4 eskalerande risknivåer tagits fram. För var 

och en av risknivåerna definieras hur allvarlig situationen är samt hur en given varningssignal 

lämpligen bör få föraren att reagera och agera för att reducera risken. Ansatta tider för 

upptäckt och reaktion på givna signaler avser situationer där fordonet befinner sig i en 

pågående sväng definierat till minst 10 graders vridning av styrande framhjul. Storleken på 

undanmanöver avser konstant hastighetssänkning i rörelseriktningen av det framhjul som 

befinner sig i innerspår av pågående sväng. En tiogradig skala har används för att kategorisera 

risknivån. I denna skala motsvarar 0 ingen risk och 10 mycket stor risk för svår personskada 

eller dödlig utgång. 

3.4.2.1 Risknivå 0 (normalläge) 

VRUD-systemet fungerar normalt och detekterar inga risker. Inga varningar eller 

meddelanden om systemets status ges till föraren. 

Risknivå 0 graderas till 0 på den tiogradiga skalan. 

3.4.2.2 Risknivå 1  

Syftet med varningar givna vid denna risknivå är att föraren ska upptäcka risken, bedöma 

läget och agera för att undvika att situationen övergår till en risksituation. Agerandet kan ske i 

form av undanmanövrar (svänga åt sidan, bromsa, gasa) eller varna (signalhorn, ljustuta). På 

denna nivå bör agerandet kunna ske på ett säkert sätt för förare, passagerare och övriga 

trafikanter. 

För denna risknivå har tiden för upptäck och reaktion på given signal satts till 1,5 sekunder 

följt av agerande i form av undanmanöver satt till 0,2 (g). 
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Risknivå 1 graderas till 2 på den tiogradiga skalan. 

3.4.2.3 Risknivå 2 

Syftet med varningar givna vid denna risknivå är att föraren ska upptäcka risken, bedöma 

läget och agera för att undvika att situationen övergår till en omedelbar fara. Agerandet kan 

ske i form av undanmanövrar (svänga åt sidan, bromsa, gasa) eller varna (signalhorn, 

ljustuta). På denna nivå bör agerandet kunna ske på ett säkert sätt för förare, passagerare och 

övriga trafikanter. 

För denna risknivå har tiden för upptäck och reaktion på given signal satts till 0,75 sekunder 

följt av agerande i form av undanmanöver satt till 0,3 (g). 

Risknivå 2 graderas till 5 på den tiogradiga skalan. 

3.4.2.4 Risknivå 3 

Syftet med varningar givna vid denna risknivå är att föraren ska upptäcka risken och 

instinktivt agera för att undvika eller mildra konsekvenserna av en omedelbar fara. Att bromsa 

kraftigt är det vanligaste instinktiva agerandet som förare uppvisar i situationer som upplevs 

som mycket kritiska. Det är även detta agerande som i de flesta fall är mest lämpligt på denna 

risknivå vilket bör förmedlas med given varningssignal. På denna nivå bör agerandet kunna 

ske under ett övervägt risktagande där agerandet bedöms vara mindre omfattande än de 

konsekvenser som uppstår vid en lägre grad av agerande.  

För denna risknivå har tiden för upptäck och reaktion på given signal satts till 0,75 sekunder 

följt av agerande i form av undanmanöver satt till 0,5 (g). 

Risknivå 3 graderas till 9 på den tiogradiga skalan. 

3.4.2.5 Risknivå 4 

Syftet med varningar givna vid denna risknivå är att föraren ska uppmärksammas på att en 

kollision med största sannolikhet kommer att inträffa eller redan har inträffat. Efter en 

kollison finns det fortfarande stora möjligheter att påverka konsekvenserna av olyckan 

framförallt genom att inte köra över eller släpa med oskyddad trafikant under fordonet 

alternativt att inte lämna olycksplatsen, larma räddningstjänst samt hjälpa olycksoffer. På 

denna nivå bör agerandet kunna ske under ett övervägt risktagande där de negativa 

konsekvenserna av agerandet bedöms vara mindre allvarliga än de konsekvenser som uppstår 

vid en lägre grad av agerande. Varningssignalen bör dock tydligt förmedla att mycket 

allvarliga konsekvenser uppstår då fordonet fortfarande är i rörelse.  

För denna risknivå har tiden för upptäck och reaktion på given signal satts till 0 sekunder följt 

av agerande i form av undanmanöver satt till 0,3 (g). 

Risknivå 4 graderas till 10 på den tiogradiga skalan. 

3.4.3 Riskområden 

Riskområden har definierats vid sidorna om fordonet för var och en av de fyra risknivåerna 

definierade i 3.4.2 Risknivåer . Riskområdena baseras på parametrarna fordonskonfiguration, 

fordonets hastighet och rörelseriktning samt reaktionstider och undanmanövrar ansatta för 

respektive risknivå. Riskområdet utgörs av det område som fordonet kommer att passera från 

en given varningssignal tills stillastående förutsatt att de för risknivån ansatta parametrarna 

uppfylls. 
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3.4.3.1 Reaktionstid och undanmanövrar 

I de förslag som presenteras över riskområdenas utbredning, ansätts reaktionstid och 

undanmanövrar för respektive risknivå 1-4 i enhetlighet med Tabell 2. Det som här avses med 

undanmanöver är konstant hastighetssänkning i rörelseriktningen av det framhjul som 

befinner sig i innerspår av pågående sväng. 

 

Tabell 2 ansatta reaktionstider och undanmanövrar för risknivåerna 1-4. 

Risknivå  Reaktionstid (s) Undanmanöver  

1  1,50 (s)  0,2 (g)  1,96 m/s2 

2  0,75 (s)  0,3 (g)  2,94 m/s2 

3  0,75 (s)  0,5 (g)  4,91 m/s2 

4  0,00 (s)  0,5 (g)  4,91 m/s2 

3.4.3.2 Fordonskonfiguration 

Det exempel på fordonskonfiguration som ges i Tabell 3 används i de förslag som presenteras 

över riskområdenas utbredning. De riskområden som definierats baseras bland annat på 

fordonets svepradier och erforderligt utrymme för att genomföra svängar. 

 

Tabell 3 exempel på fordonskonfiguration 

Fordonstyp Tvåaxlig stadsbuss 

Totallängd 12 (m) 

Överhäng fram 2,1 (m) 

Axelavstånd 7,5 (m) 

Överhäng bak 2,4 (m) 

Bredd 2,55 (m) 



51 

 

 

Figur 21 erforderligt utrymme för att genomföra svängar på 90° och 180° vid 45° hjulvridningsvinkel 
med fordonskonfiguration given i Tabell 3. 
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3.4.3.3 Utbredning av riskområden 

Då fordonet framförs rakt fram har riskområdenas utbredning i sidled ansatts för varierande 

hastigheter vilket illustreras i Figur 23 och Figur 24 

 

Figur 22 utbredningen av riskområden vid sidan av ett fordon som framförs rakt fram i 
hastighetsintervallet 20-0 km/h. 

 

   

Figur 23 schematiskt utbredningen av riskområden vid sidan av ett fordon som framförs rakt fram i 10 
km/h. Pilen i figuren pekar på fordonets front. 
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Riskområdenas hastighetsberoende utbredning i sidled ansatt för körning rakt fram, används 

även då fordonet svängar. Riskområdena utvidgas dock till att även inkludera stoppsträckan 

vid ansatta reaktionstider och undanmanövrar presenterade i Tabell 2. 

 

 

Figur 24 stoppsträckan för det framhjul som befinner sig i innerspår av en pågående sväng i 
hastighetsintervallet 50-0 km/h vid ansatta reaktionstider och undanmanövrar för risknivåerna 1-4. 
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Figur 25 schematisk illustration av tre exempel på riskområdenas utbredning för olika hastigheter och 
hjulvridningsvinklar. Pilen i figuren pekar på fordonets front. 
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3.4.4 Överlappning av riskområden 

Den varningsstrategi som föreslås inkluderar att motsvarande riskområden som definierats 

kring fordonet, även definieras för detekterade objekt i VRUD-systemets aktiva område. 

Varningssignaler ges då det sker en överlappning mellan riskområdena för fordonet och 

detekterat objekt. Den högsta nivån av överlappande riskområden avgör risknivån. I 

examensarbetet har VRUD-systemets aktiva område begränsats till att endast detektera och 

varna för risker som uppstår vid sidan av fordonet. I de exempel som används för att illustrera 

varningsstrategin inkluderas därför inte rikområdenas utbredning framför fordonet.  

 

Figur 26 schematisk överlappningen av riskområden för fordon och objekt. Fordonets hastighet är 20 
km/h och hjulvridningsvinkeln är 45°. Objektet till vänster i figuren färdas med hastigheten 10 km/h och 

objektet till höger är stillastående. Pilen i figuren pekar på fordonets front. 

 

Figur 27 schematisk illustration av den högsta risknivån för detekterat objekt som överlappar 
riskområdena för svängande fordon. I fallet med objektet i rörelse sker en överlappning mellan de röda 

riskområdena vilket motsvarar risknivå 3. I fallet med det stillastående objektet sker en överlappning 
mellan de orangea riskområdena vilket motsvarar risknivå 2. Pilen i figuren pekar på fordonets front. 
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3.4.5 Varningssignaler riktade mot föraren 

Varningssignaler riktade mot föraren har tagits fram för var och en av de 4 risknivåerna 

beskrivna i 3.4.2 Risknivåer. Varningssignaler för respektive risknivå ges utifrån föreslagen 

varningsstrategi. Varningssignalerna har utformats för föraren intuitivt ska uppfatta och tolka 

varningarna, reagera samt agera på ett sätt som överresstämmer med respektive definierad 

risknivå. 

3.4.5.1 Generell utformning 

Placering, ikonstorlek, ljudintensitet, ljusintensitet och information om systemstatus är 

generell för givna varningssignaler på samtliga risknivåer. 

Placering  

Visuella och audiella signaler med sina källpunkter placerad i fordonets A-stolpar, används 

för att uppmärksamma föraren på uppkomna risker vid sidan av fordonet. Risker detekterade 

på fordonets högra sida generar varningssignaler i höger A-stolpe och vice versa på vänster 

sida. Källpunkterna utgörs av högtalare samt ljusmoduler inbyggda i fordonets A-stolpar. 

 

Figur 28 placering av de visuella och audiella varningssignalernas källpunkter i A-stolparna på en 
stadsbuss. Placeringen markeras med de gula trianglar som även utgör visuell varningssignal på vissa 

risknivåer. 

Visuell ikon 

Den ikon som används i de visuella varningssignalerna, består av en 30 mm hög, liksidig 

triangel mot mörk bakgrund. Då varningar ges tänds ikonen upp med fast eller blinkande, gult 

eller rött ljus i olika kombinationer beroende på risknivå. Då de visuella signalerna betraktas 

från förarplatsen är avståndet till ikonen cirka 2,5 m på höger sida respektive 1 m på vänster 

sida. Perspektivmässigt motsvarar då ikonens storlek på höger sida 40 vinkelminuter eller en 

11,6 mm hög ikon betraktad på avståndet 1 m vilket överensstämmer med den generella 

stoleken på ikoner i Scanias kombinationsinstrument. 
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Figur 29 perspektivmässig storleksskillnad mellan den visuella varningsikonens placering i vänster 
respektive höger A-stolpe, betraktat från förarplatsen. 

 

Ljusintensitet visuell varningssignal 

Den visuella signalens ljusintensitet är adaptiv till att vara 20 % starkare än omgivningens 

ljus. 

 

Ljudintensitet audiell varningssignal 

De audiella varningssignalerna är adaptiva till att i sitt toppvärde överstiga omgivningsljudet 

med 12 dBA. Audiella varningssignaler på risknivå 4 stegras 5 dBA i förhållande till risknivå 

2 och 3. Ljudstyrkan för samtliga audiella varningssignaler är dock begränsat till intervallet 

70-90 dBA oberoende av omgivningsljud. 

3.4.5.2 Information om systemstatus 

Om VRUD-systemets funktion frångår det normala eller blir nedsatt, exempelvis genom att en 

sensor slutar fungera på grund av nedisning eller smuts, ges information om systemets status i 

kombinationsinstrumentet. Systemstatusen undertrycker eller undertrycks av annan 

information i kombinationsinstrumentet beroende på informationsvärdets prioritet. 

3.4.5.3 Anpassning till risknivåer av varningssignaler riktade mot föraren 

Varningssignalerna riktade mot föraren ges i fyra nivåer definierade i 3.4.2 Risknivåer. På 

vissa risknivåer påverkas varningssignalen av föregående givna varningssignaler. Detta för att 

särskilja om varningssignalen ingår i en pågående upptrappning eller nedtrappning av 

risknivå. 

Varningssignal risknivå 0 (normalläge) 

Inga varningssignaler eller statusindikationer ges i risknivå 0 då systemet fungerar normalt.  

Varningssignal risknivå 1 

Vid upptrappning och nedtrappning till risknivå 1 ges fast lysande varningsikon i gult under 

hela risknivåns varaktighet. Ingen audiell signal ges. 

 

Figur 30 illustrerar schematiskt visuell signal given vid upptrappning och nedtrappning till risknivå 1. 
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Varningssignal risknivå 2 

Vid upptrappning till risknivå 2 ges varningsikon i gult 3 gånger med blinkfrekvens 5 Hz följt 

av fast lysande varningsikon i rött under hela risknivåns varaktighet. Kombinerat med den 

visuella signalen ges audiell signal med en varaktighet på 0,27 sekunder. Den audiella 

signalen består av två tonstötar. En fade-in sker under den första tonstöten upp till tonstöt två 

som ges med ljudstyrka adaptiv till omgivningsmiljön. 

 

Figur 31 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid upptrappning till risknivå 2 

 

Vid nedtrappning till risknivå 2 ges fast lysande varningsikon i rött under hela risknivåns 

varaktighet. Kombinerat med den visuella signalen ges audiell signal med en varaktighet på 1 

sekund. Den audiella signalen består av en tonstöt som ges med ljudstyrka adaptiv till 

omgivningsmiljön följt av ett fade-out eko. 

 

Figur 32 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid nedtrappning till risknivå 2. 
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Varningssignal risknivå 3 

Vid upptrappning och nedtrappning till risknivå 3 ges varningsikon i rött med blinkfrekvens 5 

Hz under hela risknivåns varaktighet. Kombinerat med den visuella signalen ges audiell signal 

i form av återkommande tonstötar under hela risknivåns varaktighet. Den audiella signalens 

ljudstyrka är adaptiv till omgivningsmiljön och intervallet mellan tonstötarna är 0,29 

sekunder. 

 

Figur 33 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid upptrappning och nedtrappning till 
risknivå 3 

Varningssignal risknivå 4 

Vid upptrappning till risknivå 4 ges varningsikon i rött med blinkfrekvens 5 Hz samt 

informationsmeddelande i kombinationsintrumentet under hela risknivåns varaktighet. 

Kombinerat med den visuella signalen och informationsmeddelandet ges audiell signal i form 

av återkommande tonstötar under hela risknivåns varaktighet. Den audiella signalens 

ljudstyrka är adaptiv till omgivningsmiljön och intervallet mellan tonstötarna är 0,12 sekunder 

vilket motsvarar att en ny tonstöt tar vid så snart den föregående avslutats. 

 

Figur 34 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid upptrappning till risknivå 4 samt 
exempel på informationsmeddelande givet i kombinationsinstumentet. 
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Sedan varningssignal getts i risknivå 4 kan nedtrappning ske i två steg och endast genom att 

fordonet stannar eller att varningssignalen kvitteras bort av föraren. Nedtrappning i det första 

steget av risknivå 4 sker då fordonet stannar. Kombinationen av visuell och audiell 

varningssignal i risknivå 4 övergår då till enbart visuell signal i form av varningsikon i rött 

med blinkfrekvens 5 Hz samt informationsmeddelande i kombinationsintrumentet. Om 

fordonet åter sätts i rörelse sker dock en omedelbar upptrappning till risknivå 4 oavsett 

insignal från VRUD-systemets sensorer för objektdetektering. 

 

Figur 35 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid det första steget av nedtrappning från 
risknivå 4 samt exempel på informationsmeddelande givet i kombinationsinstumentet. Figuren 

illustrerar ett scenario där fordonet stannar vid tidpunkten 0,35 (s) varvid audiell signal upphör. Vid 
tidpunkten 0,8 (s) sätts fordonet åter i rörelse varvid audiell signal återupptas. 

 

Nedtrappning i det andra steget av risknivå 4 sker genom att föraren aktivt kvitterar bort 

varningssignalen. Vid denna nedtrappning upphör omedelbart samtliga varningssignaler från 

VRUD-systemet. 

 

Figur 36 illustrerar schematiskt audiell och visuell signal given vid nedtrappning i det andra steget av 
risknivå 4 samt exempel på informationsmeddelande givet i kombinationsinstumentet. Figuren 

illustrerar ett scenario där föraren aktivt kvitterar bort varningssignalen vid tidpunkten 0,35 (s) varvid 
audiell och visuell signal samt informationsmeddelande i kombinationsinstrumentet, omedelbart 

upphör. 
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3.4.6 Förbättrat siktfält 

VRUD-systemet bör införas i kombination med en förbättring av förarens siktfält i första hand 

på bussens högersida. Detta kan åstadkommas genom att placera en vidvinkelbackspegel 

ovanför den befintliga Klass II huvudbackspegeln (se Figur 37). 

 

Figur 37 klass II huvudbackspegel kombinerat med vidvinkelbackspegel betraktat från förarplatsen i en 
stadsbuss 
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3.4.7 Varningar riktade mot trafikanter i fordonets näromgivning 

De risknivåer som definierats i 3.4.2 Risknivåer är utformade med avseende på 

stadsbussförares reaktionstider, reageranden och agerande. Exempelvis möjligheterna att 

genomföra en kraftig undanmanöver och konsekvenserna av agerandet, skiljer sig markant för 

en cyklist jämfört med en stadsbuss fullastad med stående passagerare. Samma risknivå som 

förmedlas till fordonsföraren bör dock även förmedlas till cyklisten genom varningssignaler 

riktade utåt mot trafikanter som riskerar att kollidera med fordonet. 

Varningssignaler riktade mot trafikanter i VRUD-systemets aktiva område har inte utformats i 

detalj eller testats inom ramarna för examensarbetet. Ett antal konceptförslag har dock tagits 

fram vilka presenteras i avsnitten 3.4.7.1-3.4.7.3. 

3.4.7.1 Förtydligad blinkerssignal 

Stadsbussar är i allmänhet utrustade med blinkers i de främre och bakre hörnpunkterna samt 

före och efter leden om det rör sig om en ledbuss. Längden på stadsbussar och andra tunga 

fordon kan medföra svårigheter att upptäcka givna blinkerssignaler, för en trafikant som 

befinner sig jämsides med fordonet. Med anledning av detta bör fordonen förses med 

ytterligare blinkersgivare jämt fördelade efter hela fordonets längd överrensstämmande med 

placering av sidopositionsljus. Detta bör kunna minska risken för bland annat kollision mellan 

oskyddad trafikant och högersvängande, tungt fordon. 

3.4.7.2 Projektion av fordonets riskområden 

Under examensarbetet har det framkommit att många trafikanter är omedvetna om det 

utrymmesbehov ett tungt fordon har för att exempelvis genomföra en sväng eller vart det är 

riskabelt att befinna sig i förhållande till fordonet. 

Detta ger upphov till många risksituationer vilket möjligen kan undvikas genom att 

uppmärksamma trafikanter på riskområden genom projektioner på marken bredvid fordonet. 

De riskområden som projiceras kan motsvara begränsade utbredningar, enskilda eller samtliga 

riskområden som presenteras i 3.4.3 Riskområden. Projektionerna bör vara adaptiva till att 

följa riskområdenas förändringar i utbredning vid olika hastigheter och hjulvridningsvinklar. 

Om riskområdena projiceras nedåt, snett bakåt från fordonets taklinje bildas även en ljusvägg 

som passeras av objekt som inträder i riskområdet. Detta är uppmärksamhetsväckande både 

för trafikanter som blir upplysta då de passerar genom ljusväggen och för fordonsföraren. 

3.4.7.3 Varningssignaler 

Det är lämpligt att använda en kombination av audiella och visuella varningssignaler riktade 

till trafikanter som riskerar att kollidera med fordonet. Varningssignalerna utformas för 

respektive risknivå definierad i 3.4.2 Risknivåer och ges i enhetlighet med varningsstrategin 

definierad i 3.4.1 Varningsstrategi. Rundstrålande ljud- och ljuskällor riskerar att sprida 

varningssignaler till andra än den avsedda mottagaren. Detta kan medföra att omgivningen 

störs och att trafikanter vänjer sig vid att höra och se varningarna vilket resulterar i att 

varningssignalerna ignoreras eller inte uppmärksammas även i kritiska situationer. För att 

undvika detta föreslås riktat ljud (tekniken för riktat ljud beskrivs närmare i Bilaga 16) 

användas för de audiella varningarna och en kombination av riktat och spridet ljus för de 

visuella varningarna. Förslag på visuella varningar givna med riktat ljus, ges i 3.4.7.2 

Projektion av fordonets riskområden. 

De audiella signaler som ges i 3.4.5 Varningssignaler riktade mot föraren föreslås användas 

även som audiella signaler för varningar riktade mot trafikanter i VRUD-systemets aktiva 

område. De audiella signalerna riktas enbart mot objekt som befinner sig i risknivå 3-4 inom 
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VRUD-systemets aktiva område och kommer inte att vara hörbara för personer i övrig 

näromgivning. 

Den visuella varningssignal som föreslås är att fordonets positionsljus kombineras med en 

funktion som möjliggör att de delvis kan aktiveras som blixtljus. Även fordonets bromsljus 

kan användas för att ge varningssignaler i förhållande till risknivå detekterad av VRUD-

systemet. Vid risknivå 0 och 1 lyser positionsljusen med fast sken. Vid risknivå 2 blinkar 

positionsljusen på den sida av fordonet där risk detekterats samt delar av bromsljusen, med 

blinkfrekvensen 2 Hz. Vid risknivå 3-4 ökar blinkfrekvenserna till 5 Hz. Ordinarie 

bromsljussignaler vid inbromsning undertrycker VRUD-systemets varningssignaler givna 

med bromsljusen. 

 

Figur 38 illustrerar en Scania Citywide stadsbuss där sidopositionsljusen markerats med blåa ringar 
förbundna med linjer som pekar mot ett exempel på blixtljus befintligt på marknaden. Fordonets 

positionsljus föreslås förses med blinkfunktioner som aktiveras i förhållande till risknivå detekterad av 
VRUD-systemet. 
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3.4.8 Varningar riktade mot busspassagerare 

För att undvika eller mildra konsekvenserna av en kollison, är det troligt att föraren kommer 

bli tvungen att agera genom kraftiga undanmanövrar på risknivå 2-4. Passagerare som inte är 

beredda på detta agerande riskerar att skada sig allvarligt exempelvis genom fallskador till 

följd av förlorad balans under undanmanövern. Med anledning av detta bör varningar även 

riktas mot busspassagerare. 

Varningarna föreslås bestå av en kombination av visuella och audiella signaler. Signalerna 

kan presenteras med de ljud- och ljusmoduler som vanligtvis används ombord på stadsbussar 

för hållplatsutrop och stoppsignaler. 

Varningssignaler riktade mot busspassagerare ges vid risknivåerna 2, 3 och 4 definierade i 

3.4.2 Risknivåer. Varningssignalerna ges oberoende av vilken sida av fordonet som risken 

detekterats på. 

De audiella signaler som ges i 3.4.5 Varningssignaler riktade mot föraren föreslås användas 

även som audiella signaler för varningar riktade mot busspassagerare. 

Den visuella signalen består av ett textmeddelande kombinerat med en ikon i form av en 

varningstriangel på höger och vänster sida om textmeddelandet. Textmeddelandet lyser med 

fast rött sken under risknivå 2, 3 och 4. Varningstrianglarna lyser med fast rött sken under 

risknivå 2 som övergår till en blinkfrekvens på 5 Hz under risknivå 3 och 4. Samtliga signaler 

ges under hela varaktigheten för respektive risknivå. 

 

Figur 39 utformning av visuell varningssignal i form av textmeddelande och varningstrianglar samt 
placering i taket ovanför mittgången i en Scania Citywide stadsbuss. 
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3.5 Resultat prototypframtagning 

I den prototyp som utvecklades i examensarbetet ingår två ljus- och ljudmoduler som är 

signalkällor för varningssignalerna. Varningssignalerna triggas manuellt via en handkontroll 

där en knapp finns representerad för vardera risknivån.  

 

MP3 Player Shield audiodekoder samt Arduino Mega 2560 mikrokontroller kodades för att ge 

utsignaler till ljus- och ljudmodulerna i överrensstämmelse med respektive insignal från 

handkontrollen. Audiodekoder, mikrokontroller samt drivkrets och strömförsörjande 9 

voltsbatteri byggdes in i en komponentbox. I ljusmodulerna ingår ett diodhus som 

konstruerades i CAD-programmet Solid Edge ST3 och friformsframställdes i Scanias 

prototypverkstad. Roxcore Qubiq portabla högtalare drivna av tre stycken AAA 1,5 V 

batterier utgör ljudmodul. Hama kamerastativ med kulled och sugpropp utgör 

infästningselement för ljud- och ljusmodulen. Samtliga komponentval, kablagedragningar, 

lödningar, monteringar och programkodningar ingående i prototyputvecklingen, genomfördes 

av projektgenomförande tillsammans med Kristoffer Flodström, Scania RBEC.  

 

Figur 40 samtliga komponenter ingående i prototypen. 
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Figur 41 prototypens ljud - och ljusmoduler där diodhusets tagits isär på den vänstra modulen. 

 

Figur 42 komponenter ingående i ljusmodulens diodhus. 



67 

 

 

Figur 43 öppnad komponentbox med innehållande MP3 Player Shield audiodekoder samt Arduino 
Mega 2560 mikrokontroller, drivkrets och strömförsörjande 9 voltsbatteri. 

 

Figur 44 prototypens handkontroll med knappar och vridpotentiometrar för styrning av 
varningssignaler. 
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3.6 Resultat simulatortester 

Utvärderingen av slutkonceptets förarvarningar genom simulatortester, kan sammanfattas 

påvisa mycket positiva resultat. Varningssignalerna uppfyllde i alla avseenden de syften de 

var utformade för. Testdeltagarna uppgav att de uppfattade varningarna som förarstödjande 

och väl utformade för att intuitivt förmedla respektive risknivå. Genom analys av objektiv 

data bekräftas att förarnas uppmärksammande, reagerande och agerande överrenstämde väl 

med den avsedda för respektive signal. 

Den sammantagna bedömningen utifrån simulatortesterna är att förarvarningsmetoden har god 

potential att användas i stadsbussar vid sidokollisionsrisker. Fortsatt utvecklingsarbete återstår 

dock vilket tas upp närmare i 4.1 Diskussion och 5 Rekommendationer om fortsatt arbete. 

3.6.1 Förbättringsförslag framförda av testdeltagarna 

 Den visuella signalen på vänster sida bör ha en lägre ljusintensitet för att undvika 
bländningsrisk. 
 

 De visuella signalerna bör ha ett homogent spridet ljus över hela triangelytan. 
 

 Vid detekterad kollison bör föraren förses med förtydligande information om vad som 
inträffat. 

Samtliga punkter ovan kan häröras till att prototypens varningssignaler inte överrenstämde till 

fullo med den för konceptet avsedda utformningen. 

3.6.2 Testdeltagarnas subjektiva bedömningar 

I detta avsnitt presenteras de sammanvägda resultaten från samtliga testdeltagares subjektiva 

beskrivningar av hur de skulle reagerande och agerande på givna varningssignaler, vilken 

risknivå varningen upplevs förmedla, hur sannolikt det är att signalerna upptäcks samt vilken 

acceptans varningssignalerna medför. Resultaten inhämtades vid simulatortester beskrivna i 

Bilaga 13 och baseras på testprotokollet i Bilaga 12. 

En tiogradig skala användes för att bedöma den risknivå varningen upplevs förmedla. I denna 

skala motsvarar 0 ingen risk och 10 mycket stor risk för svår personskada eller dödlig utgång.  

En liknande tiogradig skala användes även för att subjektivt bedöma sannolikheten att 

signalen upptäcks under verkliga förhållanden i en stadsbuss. I denna skala motsvarar 0 icke 

sannolikt och 10 mycket sannolikt. 

Testdeltagarnas acceptans för varningssignalerna rankades i en 5-gradig Van Der Laan-

acceptansskala utifrån användbarhet och tillfredställelse  
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3.6.2.1 Varning risknivå 1 

Reagerande och agerande på upptäckt varning  

Riktar uppmärksamheten mot den sida där varningen ges. Söker av sidoruta och backspeglar. 

Agerar vidare utifrån avläst situation 

Upplevd risknivå:   2,0 (0-10)  

Sannolikhet för upptäckt:   2,8 (0-10) 

Van der Laan-acceptansskala: 

 

Tabell 4 testdeltagarnas acceptans för varning nivå 1. Placeringen av X motsvarar graderingen av 
varningen. 

Användbart  X    Inte användbart 

Trevligt   X   Otrevligt 

Bra  X    Dåligt 

Besvärande    X  Ej besvärande 

Effektivt    X  Överflödigt 

Behagligt   X   Irriterande 

Hjälpande X     Värdelöst 

Önskvärt X     Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande   X   Sövande 
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3.6.2.2 Varning risknivå 2 

Reagerande och agerande på upptäckt varning 

Riktar uppmärksamheten mot den sida där varningen ges. Flyttar foten till bromspedalen och 

påbörjar mjuk inbromsning. Söker av sidoruta och backspeglar. Agerar vidare utifrån avläst 

situation. 

Upplevd risknivå   5,3 (0-10) 

Sannolikhet för upptäckt:    7,1 (0-10)  

Van der Laan-acceptansskala: 

 

Tabell 5 testdeltagarnas acceptans för varning nivå 2. Placeringen av X motsvarar graderingen av 
varningen. 

Användbart X     Inte användbart 

Trevligt   X   Otrevligt 

Bra X     Dåligt 

Besvärande    X  Ej besvärande 

Effektivt X     Överflödigt 

Behagligt   X   Irriterande 

Hjälpande X     Värdelöst 

Önskvärt X     Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande  X    Sövande 
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3.6.2.3 Varning risknivå 3 

Reagerande och agerande på upptäckt varning:  

Flyttar foten till bromspedalen och påbörjar inbromsning innan situationen avlästs. Riktar 

uppmärksamheten mot den sida där varningen ges samt de möjliga konsekvenserna av 

pågående agerande. Söker av sidoruta och backspeglar. Agerar vidare utifrån avläst situation. 

Upplevd risknivå:   8,9 (0-10) 

Sannolikhet för upptäckt:   10,0 (0-10)  

Van der Laan-acceptansskala: 

 

Tabell 6 testdeltagarnas acceptans för varning nivå 3. Placeringen av X motsvarar graderingen av 
varningen. 

Användbart X     Inte användbart 

Trevligt    X  Otrevligt 

Bra X     Dåligt 

Besvärande  X    Ej besvärande 

Effektivt X     Överflödigt 

Behagligt    X  Irriterande 

Hjälpande X     Värdelöst 

Önskvärt X     Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande X     Sövande 
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3.6.2.4 Varning nivå 4 

Reagerande och agerande på upptäckt varning  

Flyttar foten till bromspedalen och påbörjar hård inbromsning innan situationen avlästs. 

Riktar uppmärksamheten mot möjliga konsekvenserna av pågående agerande. Bromsar så hårt 

som situationen tillåter till stillastående. Söker av omgivning, sidoruta och backspeglar. 

Agerar vidare utifrån avläst situation. 

  

Upplevd risknivå:   10,0 (0-10) 

Sannolikhet för upptäckt:   10,0 (0-10)  

Van der Laan-acceptansskala: 

 

Tabell 7 testdeltagarnas acceptans för varning nivå 4. Placeringen av X motsvarar graderingen av 
varningen. 

Användbart X     Inte användbart 

Trevligt     X Otrevligt 

Bra X     Dåligt 

Besvärande  X    Ej besvärande 

Effektivt X     Överflödigt 

Behagligt    X  Irriterande 

Hjälpande X     Värdelöst 

Önskvärt X     Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande X     Sövande 
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Varningssignal risknivå 1 

 

Varningssignal risknivå 2 

 

 

Varningssignal risknivå 3 

 

Varningssignal risknivå 4 

 

3.6.2.5 Översikt samtliga varningar 

Figur 45 schematisk illustration av audiell och visuell signal given under risknivå 1-4 samt exempel på 
informationsmeddelande givet i kombinationsinstrumentet under risknivå 4. Varningssignalerna och 

risknivåerna beskrivs mer utförligt i avsnitt 3.4. 
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Nedan presenteras en översikt över testdeltagarnas subjektiva rankningar av sannolikheten för 

upptäckt av varningarna, vilken upplevd risknivå varningarna upplevs förmedla samt 

acceptansrankning av varningarna med avseende på verkliga körsituationer.  

Upplevd sannolikhet för upptäckt och risknivå. 

 

Figur 46 översikt över testdeltagarnas subjektiva bedömningar av sannolikhet för upptäckt respektive 
upplevd risknivå för varningarna nivå 1-4. 

Van der Laan-acceptansskala: 

Tabell 8 översikt över testdeltagarnas acceptans för varningssignalerna nivå 1-4. Placeringen av de 
färgkodade boxarna motsvarar graderingen av respektive varning nivå 1-4. 

Användbart      Inte användbart 

Trevligt      Otrevligt 

Bra      Dåligt 

Besvärande      Ej besvärande 

Effektivt      Överflödigt 

Behagligt      Irriterande 

Hjälpande      Värdelöst 

Önskvärt      Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande       Sövande 

 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Upplevd risknivå  

Sannolikhet för upptäckt  
Varning nivå 4 

Varning nivå 3 

Varning nivå 2 

Varning nivå 1 
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3.6.3 Analys av objektiv data 

En stor mängd objektiv data har insamlats under simulatortesterna och använts för att 

undersöka bland annat tid mellan given signal, upptäckt och agerande. I detta avsnitt 

sammanfattas ett antal dragna slutsatser. 

Varningar givna på risknivå 1 undgår ofta upptäckt om inte föraren har den visuella signalen 

inom sitt binokulära-synfält.  

Varningar givna på risknivå 2 undgår i enstaka fall upptäckt på höger sida. I de fall då detta 

inträffar har föraren uppmärksamheten riktad mot exempelvis vänster backspegel och undgår 

att upptäcka signalen då den inleds. Om föraren riktar blicken på ett sådant sätt att signalen 

inträder i det binokulära-synfältet upptäcks signalen även efter att inledningsfasen passerats. 

Att varningen kan undgå upptäckt antas bero på att signalen är som mest 

uppmärksamhetsväckande då den inleds (kort audiell signal kombinerat med blinkning) följt 

av statiskt lysande röd varningstriangel som inte triggar det perifera seendet.  

Varningar givna på risknivå 3 och 4 har inte undgått omedelbar upptäckt i något av de 

studerade fallen.  

Ingen av de givna varningssignalerna har orsakat defensiva förarreaktioner som hindrat 

reagerande eller agerande. 

Vid varningar riktar föraren i första hand blicken mot huvudbackspegeln på den sida där 

varningen ges följt av vidvinkelbackspegeln (saknas vanligtvis på stadsbussar) och sidorutan. 

Inga tendenser av uppmärksamhetslåsningar till varningssignalen har uppvisats.  

Förarnas subjektiva bedömningar av sitt reagerande och agerande överrensstämmer väl med 

tolkningarna av den objektiva datan. 
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och dras slutsatser kring examensarbetet. Detta bland annat med 

avseende på styrkor och svagheter med tillämpade metoder samt potentialen i utvecklat HMI-

koncept. 

4.1 Diskussion 

Det slutkoncept som presenteras bedöms ha mycket god potential att utgöra ett 

användarstödjande HMI för VRUD-systemet. Det är dock inte att betrakta som ett 

färdigutvecklat HMI. Det återstår framförallt mycket arbete med att vidareutveckla, testa och 

utvärdera hur en varningsstrategi lämpligen tillämpas på systemet. Det är en mycket svår och 

komplex uppgift att för VRUD-systemet utveckla ett HMI som är mer till stöd än belastning 

för användaren. Jag ställer mig personligen frågande till om det ens är praktiskt möjligt. I 

första hand grundar sig denna skepticism inte på tekniska eller ekonomiska faktorer, utan på 

begränsningar i människans kognitiva förmåga. 

Det som idag är accepterat som normala trafiksituationer innebär ständigt återkommande 

risker för svåra olyckor. Detta gäller inte minst vid interaktion mellan stadsbussar och 

oskyddade trafikanter. Oavsett hur VRUD-systemets varningssignaler utformas finns endast 

ett minimalt tillgängligt fönster mellan det att givna signaler är till stöd för föraren istället för 

ett överbelastande störningsmoment. Det är därför mycket viktigt med en välfungerande 

varningsstrategi som endast genererar varningssignaler vid rätt tidpunkt. Genom att tillämpa 

avancerade varningsstrategier kan det vara möjligt att göra systemet adaptivt till bland annat 

situation samt användarens intentioner och uppmärksamhetsnivå på ett sådant sätt att 

varningssignaler endast ges då användaren är i behov av att bli varnad. Detta är något av ett 

önskescenario för alla varningssystem. En hög grad av adaptivitet kan dock resultera i att 

systemet upplevs som inkonsekvent och otillförlitligt. Om exempelvis statistisk 

sannolikhetsbedömning för kollision inkluderas i risknivån så finns det en uppenbar risk att 

användaren inte ser den direkta kopplingen mellan rådande situation och varningssignal. 

De resonemang som hitintills förts i rapporten kring behovet av att endast ge varningarna vid 

rätt tillfällen har kretsat kring utformning av lämplig varningsstrategi. Att inte låta tekniska 

begräsningar stå i vägen för föreslagna HMI-koncept ingår i projektdefinitionen. I realiteten 

kommer dock tekniska begräsningar medföra en betydande inverkan på systemets 

användarstödjande egenskaper. Detta inte minst med bakgrund av att skillnaden mellan rätt 

tillfälle och ödesdiger felsignal kan vara beroende av en bråkdels sekund. 

En av de avgränsningar som tillkom under genomförandet av examensarbetet var att fokusera 

arbetet på området kring bussens sidor. Det finns dock även ett identifierat behov av varningar 

framför och bakom bussen. De reaktionstider och stoppsträckor som ansatts i 

varningsstrategin skulle innebära ständigt återkommande varningar för risker framför bussen. 

Detta skulle även gälla varningar på den högsta risknivån vilket skulle innebära irriterande 

störningsmoment för föraren. I varningsstrategin skulle det dock kunna ingå att VRUD-

systemets aktiva område endast sträcker sig 5 meter framför fordonet oavsett hastighet. Med 

dessa begränsningar undviks att föraren blir överbelastad med störande varningar vid normal 

körning. Denna begränsning hindrar dock inte att användarstödjande varningar kan ges för 

objekt detekterade framför fordonet i de relativt låga hastigheter som råder vid exempelvis 

busshållplatser och svängar i gatukorsningar. 

En slutsats som dragits är att stadsbussförare vill att varningssignalerna ska väcka 

uppmärksamheten och rikta den mot risken. Situationen vill förarna sedan tolka genom att se 
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det faktiska objektet i det direkta eller indirekta siktfältet. Förarna har därför uppgett det vara 

överflödigt med artificiell information som förmedlar exempelvis cyklist eller fotgängare. 

Visuellt skulle sådan information exempelvis kunna förmedlas med en varningstriangel som 

omsluter en cyklist eller fotgängare. Jämfört med en sådan varning kan dock ett mycket högre 

informationsvärde inhämtas utifrån att se den faktiska trafiksituationen. Detta är en 

motivering till att varningarna endast bör vara uppmärksamhetsväckande, förmedla risknivå 

samt riktning och i övrigt vara så minimalistiska som möjligt i sin utformning. Ett 

motargument är att föraren kan missbedöma vilket objekt som utgör risken och exempelvis 

väja för en cyklist istället för den fotgängare systemet varnar för. En sådan misstolkning och 

följande agerande kan förvärra situationen för den fotgängare systemet detekterat som den 

största risken. Ytterligare en aspekt som måste vägas in i detta resonemang är risken för 

feldetekteringar. Om systemet feldetekterar en gångtrafikant som cyklist och ger 

varningssignal för cyklist så kan även i detta fall risken för gångtrafikanten förvärras enligt 

samma resonemang som ovan.  

Ett ställningstagande har inte gjorts huruvida föraren bör kunna reglera exempelvis systemets 

känslighet, sänka ljudvolymen på varningarna eller helt stänga av systemet. Detta 

ställningstagande påverkas också av om systemet även inkluderar varningar riktade mot 

trafikanter i bussens näromgivning. 

De förarvarningar som utformats i examensarbetet bedöms ha mycket god potential att vara 

förarstödjande i VRUD-systemet förutsatt att det ges utifrån en välutformad varningsstrategi 

samt en säker detektionsteknik. Denna bedömning baseras i första hand på resultaten av 

simulatortesterna där förarvarningarna utvärderades. Det är dock viktigt att vara medveten om 

att de tester som genomfördes i simulatorn på många sätt skiljer sig från verklig körning med 

stadsbuss i urban stadsmiljö. Uppenbara skillnader är att simulatorhytten är en lastbilshytt 

vilket bland annat medför andra siktfält. Även om den simulerade trafikmiljön har en hög 

grad av realism så uppnås inte en verklig körupplevelse fullt ut. Detta kan bland annat 

påverka förarens agerande genom att undanmanövrar och inbromsningar inte uppfattas lika 

tydligt som i ett riktigt fordon. Det är även troligt att förarnas beredskapsläge på kritiska 

trafiksituationer är högre i simulatorn vilket även detta kan ha påverkat uppmärksammanden, 

reageranden och ageranden. Dessa är några av de faktorer som motiverar att förarvarningarna 

bör testas ytterligare. De genomförda simulatortesterna bedöms dock vara en lämplig metod 

att testa och utvärdera förarvarningarna i HMI-konceptets aktuella utvecklingsskede. Detta 

inte minst med bakgrund av tester under veklig körning skulle varit praktiskt svåra att 

genomföra under kontrollerade och säkra former. Körningen i simulatormiljön medförde en 

kognitiv belastning på föraren som antas överrensstämma väl med verklig körning. Utifrån 

detta antagande kan en slutsats dras att varningarna även skulle ha samma effektivitet i en 

stadsbuss under verklig körning i urban trafikmiljö. 

Utöver varningar riktade mot föraren presenteras även konceptförslag på varningar riktade 

mot personer i bussens näromgivning samt passagerare ombord på bussen. Att VRUD-

systemet även bör inkludera varningar riktade utåt är ett användarönskemål som framkommit 

tydligt i examensarbetet. Det är även min personliga åsikt att varningar riktade utåt utgör en 

viktig del av ett välfungerande VRUD-system. Detta för att stödja samspelet mellan förare 

och omgivande trafikanter samt att de båda parterna ska uppmärksamma varandra. Vid 

olyckor mellan tunga fordon och oskyddade trafikanter är det ofta detta samspel som fallerar 

samt att båda parter brister i att uppmärksamma varandra. Att varningar även ska riktas mot 

passagerare ombord på bussen är inte lika självklart. Varningar riktade mot passagerare har 

inte testats eller ingått i examensarbetets användarstudier. Utifrån genomförd förstudie kan 

dock slutsatsen dras att en majoritet av stadsbussförare skulle argumentera mot varningar 
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riktade mot passagerare. Ett huvudsakligt motargument mot varningar riktade mot passagerare 

är att dessa varningar skulle vara störande och irriterande för passagerarna. En underliggande 

orsak till dessa argument har dock även varit att stadsbussförare känner sig utsatta samt 

granskade av sina passagerare och att varningssignaler är ett tecken på att föraren brister i att 

framföra bussen på ett säkert sätt. Utifrån dessa resonemang skulle varningar riktade mot 

passagerarna medföra en belastning för såväl passagerare som förare.  

Argument för att VRUD-systemet bör inkludera varningar riktade mot passagerare är att svåra 

personskador kan uppstå särskilt bland stående passagerare som inte är beredda på en plötslig 

inbromsning eller undanmanöver. Även varningarna riktade mot passagerarna bör följa 

varningsstrategin som tillämpas för VRUD-systemets övriga varningar vilket innebär att 

varningarna endast ska ges då de är befogade och stå i relation till risknivån. Detta innebär att 

den störning eller irritation som en varning eventuellt åsamkar en passagerare ska ställas i 

relation till att passageraren annars oförberedd måste parera en hård inbromsning sekunden 

senare. Följden av detta är förutom risken för svåra personskador även att störningen av 

passageraren och den kritik som riktas mot föraren blir värre än om en varning hade getts. 

Stadsbussförare anger även att situationer uppstår där undanmanövrar skulle kunnat vidtagits 

för att undvika kollision med oskyddad trafikant (kollision mellan väntande passagerare vid 

hållplats och höger backspegel) men att undanmanövern inte genomförts för att värna om 

stående passagerare ombord. Passagerare som är på väg till eller från bussen utgör även en 

stor andel av de oskyddade trafikanter som befinner sig i stadsbussars näromgivning. Genom 

passagerarvarningarna bör därför sambanden och konsekvenserna av ett agerande utanför 

bussen bli tydliggjorda även för en stor andel oskyddade trafikanter. Genom att koppla 

samman varningar riktade mot förare, trafikanter och passagerare bör säkerhet, komfort och 

mental belastning förbättras för samtliga parter. 

Vid utformningen VRUD-systemets HMI är det viktigt att tydligt definiera de situationer där 

varningsstrategin medför varningar samt vilket reageranden och ageranden varningarna är 

avsedda att ge. Detta kan ge upphov till etiska och filosofiska frågeställningar som 

exempelvis värdet i ett undvikande av dödsolycka till följd av kollision med oskyddad 

trafikant vägt mot konsekvenserna av 10 svårt skadade passagerare ombord. 

I slutänden kommer ekonomiska aspekter att styra utvecklingen av VRUD-systemet och dess 

implementering på stadsbussar. Ett välfungerande VRUD-system har stor potential att i ett 

långsiktigt perspektiv minska de totala ekonomiska kostnaderna för företag som bedriver 

persontransporter med stadsbussar. Trots detta kan det vara svårt att få marknaden att 

acceptera de eventuella kostnadshöjningarna som VRUD-systemet medför vid inköp av en ny 

stadsbuss. Än större värden kan ligga i samhällsekonomiska vinster genom att exempelvis 

kollisioner med efterföljande trafikstockningar, vårdkostnader och konvalescenstider kan 

undvikas. Det går inte att sätta ett ekonomiskt värde på att ett dödsfall eller en svår 

personskada undviks men förhoppningsvis är det framförallt denna typ av vinster VRUD-

systemet kan ge upphov till. Att ett företag ska bära kostnaden för dessa vinster är dock än 

svårare att motivera än långsiktiga företagsekonomiska vinster till följd av VRUD-systemet. 

På grund av detta finns det en uppenbar risk välfungerade, avancerade förarstödjande system 

såsom VRUD blir realiserade först om tvingande lagkrav eller ekonomiska styrmedel införs. 
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4.2 Slutsatser 

 

Det slutkoncept som presenteras bedöms ha mycket god potential att utgöra ett 

användarstödjande HMI för VRUD-systemet. Varningarna är intuitiva att tolka och 

användarstödjande. Det är dock av avgörande betydelse att varningssignalerna ges utifrån en 

välutformad varningsstrategi samt detektionstekniken är säker och inte orsakar falska 

varningar. 

Stadsbussförare vill att VRUD-systemets varningssignaler ska väcka uppmärksamheten och 

rikta den mot risken. Situationen vill förarna sedan tolka genom att se det faktiska objektet i 

det direkta eller indirekta siktfältet. 

Varningarna bör vara uppmärksamhetsväckande, förmedla risknivå samt riktning och i övrigt 

vara så minimalistiska som möjligt i sin utformning. 

VRUD-systemets förarvarningar bör även kombineras med varningar riktade mot personer 

utanför bussen. Eventuellt bör även systemet inkludera varningar riktade mot passagerare 

ombord på bussen 

Varningarna bör bestå av en kombination av audiella och visuella signaler. Eventuellt kan det 

även vara lämpligt att kombinera de audiella och visuella signalerna med haptiska signaler. 

Det största behovet av varningssignaler finns på bussens högra sida. Det finns även ett stort 

behov av att förbättra förarens siktfält på stadsbussars högersida. 

Varningarna bör vara indelade i fyra nivåer som eskalerar i förhållande till detekterad risk. 
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5 REKOMMENDATIONER OCH FORTSATT ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer kring det fortsatt arbetet med utvecklingen av VRUD-

systemet och dess HMI. 

Det återstår ett omfattande arbete innan VRUD-systemet är färdigutvecklat. Fortsatt arbete 

bör i första hand utgå från systemets HMI och validera att det verkligen går att utforma ett 

VRUD-system som är förarstödjande i stadsbussar. Att sätta användarens i behov i centrum är 

mycket viktigt för att undvika ett omfattande utvecklingsarbete av teknik som visar sig vara 

otillräcklig för att uppnå ett förarstödjande VRUD-system. 

Utifrån det HMI som identifieras vara optimalt bör en kravspecifikation utformas för 

systemets sensorteknik. Detta för att undvika ett omfattande utvecklingsarbete av sensorteknik 

som eventuellt inte fyller en förarstödjande funktion. 

Det HMI-koncept som utvecklats i detta examensarbete bör testas ytterligare. Prototypen för 

förarvarnande signaler kan användas för tester även i verkliga fordon. Dessa tester bör stegvis 

trappas upp från körning på testbana till att i slutänden även inkludera körning i stadstrafik. 

Det är dock mycket viktigt att beakta de risker som kan vara involverade i dessa tester. 

Vid fortsatt arbete med VRUD-systemet bör fokus läggas på att utveckla varningsstrategin. 

Som grund för denna vidareutveckling kan den varningsstrategi som föreslås i detta arbete 

användas liksom varningsstrategi utvecklad av Abatay & Olsson 2010. Det är viktigt att 

tydligare definiera vilka risknivåer olika trafiksituationer innebär. I detta arbete bör dels 

bussförare inkluderas men även förarutbildare och trafiksäkerhetsorgan. 

Undersökningar bör göras av hur busspassagerare påverkas vid olika typer av undanmanövrar. 

Detta för att identifiera vad som är en komfortabel, säker eller riskabel undanmanöver för 

passagerarna. Dessa faktorer bör ingå i utformningen av varningsstrategin. Dessa 

undersökningar kan exempelvis göras i stadsbussar under normal körning med hjälp av 

accelerometrar som mäter storleken av undanmanövrar kombinerat med videodokumentation 

av passagerarpåverkan samt intervjuer rörande passagerarnas subjektiva upplevelse av 

komfort och säkerhet. 

Behovet av varningssignaler riktade mot trafikanter i bussens näromgivning bör undersökas 

vidare. Det är möjligt att VRUD-systemet snarare bör vara utformat för detta istället för 

förarvarningar. Även enkla åtgärder såsom att förse bussen med tydligare blinkerssignaler kan 

visa sig vara av stor betydelse för ökad säkerhet. Likaså bör det även utredas om det är 

lämpligt att inkludera passagerarvarningar i VRUD-systemet. 

Det bör närmare undersökas hur VRUD-systemets HMI ska implementeras i förarmiljön och 

särskilt med avseende på övriga avancerade förarstödjande system. 

En närmare undersökning bör även göras av hur systemets fysiska komponenter kan 

implementeras i bussen. Ljud- och ljusmoduler föreslås placeras i bussens A-stolpar. Detta 

kan medföra problem eftersom dessa utvecklas av externa påbyggare. 

En djupare utredning bör göras kring behovet av ytterligare sikthjälpmedel i stadsbussar. 

Denna utredning bör i första hand rikta in sig på införandet av en vidvinkelspegel som 

minskar de döda vinklarna på höger sida. Om behovet bekräftas vara stort bör ytterligare 

sikthjälpmedel införas i bussarnas standardutrustning alternativt som extrautrustning kunderna 

uppmanas att införskaffa. Det är då viktigt att tydliggöra för kunden att den extrakostnad 

sikthjälpmedlet medför vid inköp sannolikt kommer att tas igen i ett längre perspektiv men att 

ett ovärderligt värde ligger i den höjda trafiksäkerheten. 
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BILAGA 1. ANVÄNDARPROFIL 
STADSBUSSFÖRARE 

Användarprofilerna är fiktiva men baseras på samlade intryck från möten med 

stadsbussförare under examensarbetets användarstudie. 

Kalle 24 år gammal. 1 års erfarenhet som stadsbussförare 

Relativt ny inom yrket. Medveten om sin körning och koncentrerar sig för att söka av sin 

omgivning, upptäcka risker samt köra trafiksäkert och laglydigt. Uppmärksammar och 

kommer ihåg kritiska situationer som inträffat under dagen samt försöker ta lärdom av detta 

för att utveckla sig själv som förare. ”Det skulle verkligen vara bra med ett varningssystem 

som hjälper till att varna för kollisionsrisker. Hur man än försöker går det inte att hålla koll på 

allt som hela tiden händer runt bussen”. Är professionell i sitt bemötande av passagerare men 

lägger huvudsakligt fokus på själva körningen. Tar personligen vid sig av kritik från 

passagerare och övriga trafikanter. Känner sig ofta stressad för att klara av att hålla 

tidtabellen. ”Trots att det redan hunnit gå ett år sedan jag började köra buss har jag knappt 

hunnit tänka över hur jag trivs med yrket eller om det här är vad jag vill göra resten av livet.” 

 

Jarmo 54 år gammal. 30 års erfarenhet som stadsbussförare 

Många års erfarenhet och stor yrkesstolthet. Kört buss i 30 år. Kör på rutin och tidigare 

erfarenheter snarare än informationshantering och beslutstagande i realtid. Har överseende 

med andras fel och brister i trafiken och tar på sig ett ansvar som van yrkesförare av ett stort 

fordon. ”Vi måste hela tiden reparera för misstag som begås i vår omgivning”. Reflekterar 

inte över kritiska situationer som något uppseendeväckande så länge inte en olycka inträffar. 

Själva körningen går på automatik och det jobbet i huvudsak går ut på är att ge passagerarna 

en god service. Har inga planer på att byta yrkesbana. Trivs bra som bussförare och uppskattar 

framförallt mötet med människor. ”Visserligen är många stressade eller irriterade. Visst 

händer det att man får sig en utskällning utan anledning men för det mesta blir jag inte berörd 

av det. Så länge man själv håller sig lugn och håller en vänlig ton så får man samma 

bemötande av passagerarna.” Tycker att förarmiljön skulle kunna förenklas. ”Jag vill inte ha 

en massa felkoder med information om saker som ändå bara kan lösas på verkstad. Då räcker 

det med en diskret ikon i instrumentbrädet och inte en varning som hela tiden skriker efter 

uppmärksamhet. Dessutom blir det ju det störande för passagerarna. Visst kan det vara bra 

med varningssystem men då gäller det att de fungerar och bara varnar när det verkligen 

behövs”. 

 

Anna 37 år gammal. 7 års erfarenhet som stadsbussförare 

Är bitter på sina medbilisters fel och brister. ”Alla som kör den här linjen räddar livet på 

minst 9 personer om dagen som beter sig som idioter i trafiken”. Har tröttnat på att ständigt 

behöva reparera för andras misstag och drar sig inte för att låta trafiksituationer eskalera till en 

situation där det tydliggörs vilka misstag andra trafikanter begår. Likaså måste avgångstider 

följas även om passagerare springer för att hinna med bussen. Att vänta in någon innebär en 

försening till nästa hållplats. ”Regler och riktlinjer är till för att följas och om alla andra skulle 

göra det på samma sätt som mig skulle trafiken fungera så mycket bättre. Jag är inte den som 

vänder andra kinden till. Är det någon som kommer och beter sig illa och är otrevlig så gäller 



II 

 

det att säga ifrån. Om någon exempelvis krånglar med en biljett som inte är giltig så vägrar 

jag att låta dem åka med. Jag tycker inte om att ständigt bli överöst med varningssignaler och 

meddelanden som ändå inte är av någon nytta. Det är särskilt irriterande med ljudsignaler och 

sådant som blinkar. Däremot skulle det vara bra med varningar utåt när folk inte ser sig för!”  

Vill gärna försöka byta yrke och har planer på att skaffa lastbilskörkort och eventuellt starta 

ett eget åkeri. ”Tänk vilken frihet och lugn det skulle vara att få sköta sig själv. Ta 

långkörningar ut i Europa, köra grönsaker mellan Sverige och Spanien kanske. Det skulle vara 

en dröm!” 
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BILAGA 2. UNDERLAG SEMISTRUKTURERAD 
INTERVJU 

1. Hur länge har du arbetat som yrkesförare? 

2. Vilka fordon har du kört? 

3. I vilka trafikmiljöer? 

4. Hur upplever du dessa trafikmiljöer?  

5. Hur upplever du förarmiljön i Scanias bussar? För- och nackdelar mot andra märken?  

6. Vad anser du om mängden reglage, varningssignaler och meddelanden i bussarna?  

7. Är designen av instrumentpanelen tydlig? Är det lätt att veta vad knappar och displayer är till för?  

8. Har du någon gång varit nära att krocka med en oskyddad trafikant och i sådant fall vad berodde detta 

på?  

 Var den oskyddade trafikanten synlig i det direkta synfältet? 

 Var den oskyddade trafikanten synlig i det indirekta synfältet? 

 Befann sid den oskyddade trafikanten i en död vinkel? 

9. Skulle du vilja bli uppmärksammad på risker för kollision med oskyddad trafikant genom 

varningssignaler? 

10. Hur skulle du vilja att ett VRUD-system utformades? Vilka varningssignaler och sikthjälpmedel bör 

ingå eller undvikas?   

 Sikthjälpmedel 

 Signaltyp  

 Ljud  

 Placering ljudkälla 

 Utformning varningsljud  

 Ljus   

 Placering ljuskälla 

 Utformning varningsljus 

 Haptik  

 Vibration  

 Force-feedback  

 Placering 

 Utformning haptisk varningssignal  
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BILAGA 3. KRITISKA TRAFIKSCENARION 

                                            

       Scenario 1                                                                                   Scenario 2 

 

 

                                                                   

       Scenario 3                                                                                  Scenario 4 

 

 

 

 

 



V 

 

 

 

                                                       

      Scenario 5                                                                                       Scenario 6 

 

 

                                                                                                               

        Scenario 7                                                                                     Scenario 8 
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        Scenario 9                                                                                     Scenario 10 
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BILAGA 4. FÖREGÅENDE KONCEPT 

*Internt Scaniadokument som beskriver designprinciper för utformning av förargränssnitt 
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BILAGA 5. KONCEPTEGENSKAPER 

Koncept för VRUD-systemets HMI sätts samman genom kombinationer av egenskaper listade 

enligt nedan: 

Aktivt område för VRUD-systemet 

1) Hela fordonets omgivning avgränsat till att ge förarstödjande varningar i hastighet upp till ____ km/h   

2) Hela fordonets omgivning avgränsat till att ge VRU varningar utåt i hastighet upp till ____ km/h   

3) Fordonets främre omgivning avgränsat till att ge förarstödjande varningar i hastighet upp till ____ km/h   

4) Fordonets främre omgivning avgränsat till att ge VRU varningar utåt i hastighet upp till ____ km/h  

5) Fordonets bakre omgivning avgränsat till att ge förarstödjande varningar i hastighet upp till ____ km/h   

6) Fordonets bakre omgivning avgränsat till att ge VRU varningar utåt i hastighet upp till ____ km/h  

7) Fordonets högra omgivning avgränsat till att ge förarstödjande varningar i hastighet upp till ____ km/h   

8) Fordonets högra omgivning avgränsat till att ge VRU varningar utåt i hastighet upp till ____ km/h  

9) Fordonets vänstra omgivning avgränsat till att ge förarstödjande varningar i hastighet upp till ____ km/h   

10)  Fordonets vänstra omgivning avgränsat till att ge VRU varningar utåt i hastighet upp till ____ km/h  

11)  Övriga aktiva områden:  

Avläsning av förarens uppmärksamhet och intentioner 

1) Eyetracking  

2) Puls  

3) Ingen avläsning  

4) Övriga avläsningsmetoder 

Avläsning av VRU´s uppmärksamhet och intentioner 

1) Ingen avläsning  

2) Övriga avläsningsmetoder 

Förarerens beredskapsläge 

1) Sensor för fot på gaspedal  

2) Sensor för fot på bromspedal  

3) Sensor för rattutslag  

4) Sensor för aktiverad blinkerssignal 

5) Sensor för aktiverad parkeringsbroms 

6) Övriga sensorer och avläsningar av beredskapslägen 
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Varningssignaler riktade mot förare 

Samtliga varningar eskaleras i förhållande till risknivå om inte annat anges. 

 

Visuella varningar riktade mot förare 

1) Projektion i vindruta samt backspeglar (HUD) i påkallad observationsriktning. Projektionen sker i förarens 

siktlinje i förhållande till VRU. Färgkodning, intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk 

2) Projektion i visir i förarens synfält (HUD) i påkallad observationsriktning. Projektionen sker i förarens 

siktlinje i förhållande till VRU. Färgkodning, intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk 

3) Fordonet avbildas som en 3D-visualisering sedd från ett yttre perspektiv, projicerad på vindrutan (HUD-

system). Visualiseringen sker i realtid med avbildning av VRU:s position i förhållande till bussen. 

Färgkodning, intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk     

4) Fordonet avbildas i en display i kombiinstrumentet som en 3D-visualisering sedd från ett yttre perspektiv. 

Visualiseringen sker i realtid med avbildning av VRU:s position i förhållande till bussen. Färgkodning, 

intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk 

5) Fordonet avbildas som en 2D-visualisering sedd ovanifrån, projicerad på vindrutan (HUD-system). 

Visualiseringen sker i realtid med avbildning av VRU:s position i förhållande till bussen. Färgkodning, 

intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk 

6) Fordonet avbildas i en display i kombiinstrumentet som en 2D-visualisering sedd ovanifrån, projicerad på 

vindrutan (HUD-system). Visualiseringen sker i realtid med avbildning av VRU:s position i förhållande till 

bussen. Färgkodning, intensitet samt blixtfrekvens i förhållande till risk 

7) Ljus riktade upp mot vindrutan för att ge färgkodade fält i påkallad observationsriktning.  

8) Ljus i vindrutans nederkant riktade direkt mot föraren i påkallad observationsriktning.  

9) Ljus i vindrutans överkant riktade direkt mot föraren i påkallad observationsriktning.   

10) Ljus i backspegel riktade direkt mot föraren i påkallad observationsriktning.  

11)  Ljus i kombiinstrument med symbolisk observationsriktning.  

12)  Ljus på instrumentbräda utan påkallad observationsriktning 

13)  Ytterligare visuella varningar 

Audiella varningar riktade mot förare 

1) Ljudkällor placerade kring föraren för att ge signal i påkallad observationsriktning  

2) Ljudkällor placerade kring föraren för att ge signal i påkallad observationsriktning. Signal ges inte i en 

eskalerande nivåföljd utan endast i kritisk situation.  

3) Ljudsignal ges utan påkallad observationsriktning  

4) Ljudsignal ges utan påkallad observationsriktning och endast i kritisk situation 

5) Ytterligare audiella varningar 
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Haptiska varningar riktade mot förare  

1) Vibration i ratt, ryckningar samt motstånd mot rattvridning som medför risksituation (signalen är 

riktningsangivande)  

2) Vibration i ratt samt motstånd mot rattvridning som medför risksituation (signalen är riktningsangivande)   

3) Vibrationer i ratt (icke riktningsangivande)  

4) Vibrationer i förarsäte med riktningsangivning (exempelvis vibration på höger sida av ryggstöd vid risk 

inom området av bussens bakre högersida eller vibration i vänstra främre delen av sätet vid risk i området av 

bussens främre vänstersida)  

5) Vibration i gaspedal samt pulserande motstånd vid riskabelt hög hastighet  

6) Vibration i gaspedal vid riskabelt hög hastighet  

7) Ytterligare haptiska varningar. 

Övriga varningar riktade mot förare 

1) Luftstöt  

2) Elstöt  

3) Lukt  

4) Ytterligare övriga varningar 

Figuren illustrerar en översikt över varningar riktade mot föraren   
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Varningssignaler riktade utåt mot VRU 

Samtliga varningar eskaleras i förhållande till risknivå om inte annat anges 

Visuella varningar riktade mot VRU 

1) Blixtljus aktiveras då VRU befinner sig inom bussens riskområde. Blixtfrekvensen ökar vid eskalerande 

risk. Vitt ljus fram, orange sida, rött bak.  

2) Ytterligare visuella varningar   

Audiella varningar riktade mot VRU  

1) Ljudsignal aktiveras då VRU befinner sig inom bussens riskområde. Signalkällan är adaptiv för att följa 

VRU´s position i förhållande till fordonet. Ljudets intensitet ökar vid eskalerande risk.  

2) Ljudsignal aktiveras då VRU befinner sig inom bussens riskområde. Signalkällan är adaptiv för att följa 

VRU´s position i förhållande till fordonet Ljudets frekvens ökar vid eskalerande risk 

3) Ljudsignal aktiveras då VRU befinner sig inom bussens riskområde. Signalkällan är adaptiv för att följa 

VRU´s position i förhållande till fordonet. Ljudets frekvens ökar vid eskalerande risk 

4) Ljudsignal aktiveras då VRU befinner sig inom bussens riskområde. Signalkällan är adaptiv för att följa 

VRU´s position i förhållande till fordonet. Ljudets impulsfrekvens ökar vid eskalerande risk 

5) Ytterligare audiella varningar   

Övriga varningar riktade mot VRU 

1) Ytterligare övriga varningar 
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BILAGA 6. WORKSHOP LP-FÖRARE 

Deltagare: 

Förare A: LP-förare Scania Södertälje. Kört lastbil 20 år 

Förare B: LP-förare Scania Södertälje. Kört lastbil och buss 5 år 

Förare C: LP-förare Scania Södertälje. Kört lastbil 32 år 

Omnämnda scenarion illustreras i Bilaga 2. 

 

A: Framförallt trafikscenario 1 med döda vinkeln är en klassiker. Inte en chans att se om det 

ligger någon cyklist där när man ska svänga höger. 

A: Jag är dagligen nervös för att någon ska vara i döda vinkeln. Svårt oavsett om man sitter i 

bil, buss eller lastbil. Cyklister och gångtrafikanter tror att man ser dem när de ligger där. 

A: Vid dödsolyckan vid Slussen som liknade scenario 1 har föraren säkert tittat i speglarna 

men inte sett människan. 

A: Det lilla jag kört buss blev jag förvånad vad lite man ser i backspeglarna. Man har ingen 

koll alls.  

B: Man saknar vidvinkelbackspegeln. Det finns inte alls på stadsbussar! Där är lastbil bättre 

men där finns det också ett stort problem med döda vinklar. 

A: Däremot som i fallet här med scenario 4 så är inte det ett problem. Man måste ta sig tiden 

att titta till vänster. Samma sak gäller om man ska svänga till höger.  Då måste man söka av 

sin färdväg. 

A: Om det finns personer utanför fordonet bakom förarplatsen så blir det genast farligt och 

då ska man gärna få en varning att det finns någon där. Typ en lampa som tänds likande 

Volvos BLIS-system som varnar för objekt i döda vinklar. Om man tittar där så får man en 

liten varningssignal och så är en lampa tänd så länge det finns en risk där. 

Fråga: Är det alltså de döda vinklarna ni ser som den största problematiken? Kan det inte 

även vara till stöd med varningar om någon kommer ut framför bussen? 

A: Det tror jag inte, det får man inpräntat under förarutbildningen att blicken ska flacka och 

söka av synfältet. Den enda gången man gör vänstersväng och inte tittar höger är de gånger 

då det helt enkelt inte finns någon väg där men så fort du kommer till en korsning är det din 

skyldighet att söka av åt båda hållen. Gör du inte det så får du stå dit kast och då händer det 

saker. 

A: Jag förstår inte olycksrisken med scenario 5. Det kanske är att överhänget eller 

backspeglar sveper in över hållplatsen och att väntande passagerarna inte är beredda på det 

så att de tränger sig fram och får sig en kyss. Jag är för ovan vid att köra buss för att känna 

igen det scenariot men på lastbil har jag aldrig upplevt det problemet. Det här däremot med 

scenario 7 är rätt snuskigt när det kommer ut någon emellan. 
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B: Jag vet inte om just scenario 7 är så farligt. Då är det värre när man åker ut som i 

scenario 10 och klipper till någon med överhänget bak. 

A: I scenario 10 måste det vara upp till den som står där att hålla uppsikt och inte gå och 

titta i telefon. 

A: Den största anledningen till att det händer saker är att folk utanför bussen inte har koll. 

De har inte uppsikt och är för nonchalanta. 

 B: Jag håller med A om att det är föraren som ska ha full uppsikt i korsningen men det här 

varningssystemet bör även täcka när föraren brister. Då kan det vara en fördel om det även 

varnar i situationer då personer befinner sig i det fria synfältet framför bussen. 

A: Jo det är väl sant men det stora problemet är som sagt med de döda vinklarna och 

framförallt då i det klassiska fallet med cyklister som befinner sig till höger om bussen vid 

högersväng. 

C: Ett problem är att det hela tiden är oskyddade trafikanter som befinner sig riskabelt nära 

bussen vid körning i stadstrafik.  

A: Jag skulle aldrig fundera ens på tanken att köra buss i Stockholm exempelvis. Det räcker 

med att jag går runt i stan för att få nippran över hur oskyddade trafikanter beter sig. 

Fråga: Har ni några idéer om hur varningssignalerna kan utformas? 

A: Någon liten signal i kombin, en kort ljudsignal som får en att reagera och sedan någon 

form av indikering vad det är för något. 

Fråga: Ska varningen ange vart risken kommer ifrån? 

A: Man måste ha någon typ av angivelse för vart faran kommer ifrån och inte bara en 

varningslampa mitt i kombin. Hur man sedan utformar det vete fan. Om man har det här med 

döda vinklarna så är det ganska simpelt att ange varifrån risken kommer om man exempelvis 

har några dioder i backspegeln. 

B: Det kommer säkert att bli standard att fordonen förses med många olika avancerade 

varningssystem inom en nära framtid. Det borde gå att baka ihop det här VRUD-systemet 

med de andra varningssystemen. Eftersom allt är mer eller mindre datoriserat bör det gå att 

kombinera de olika systemen med varandra. 

Fråga: Hur tror ni att HUD projicerad i vindrutan skulle fungera i förhållande till att visa 

information i kombiinstrumentet? 

A: I stadstrafik tror jag att det kan vara störande med en projicering i vindrutan. Om man kör 

landsväg så är det nog bra med varningar som vid enstaka tillfällen flaschar till mitt i 

vindrutan. När det gäller stadstrafik däremot eller i en stadsbuss skulle man ha de här 

varningarna konstant hela tiden. Det skulle ju inte fungera. Som chaufför då skulle man bli 

tokig och stänga av det där om det gick. 

B: Jag tror att det kan finnas god potential med att använda sig av HUD. 



XIX 

 

A: Ett klart problem är om kommunikationen men en cyklist brister eller att man missförstår 

varandra. 

A: Största problemet med oskyddade trafikanter är när de befinner sig i döda vinklarna. Om 

man har sökt av en gång och det inte syntes någon där så inbillar man sig att det är fritt. 

Ibland kan man lita väl mycket på sikten i backspeglarna. 

A: Ett önskescenario är att backspeglarna ska täcka av ett större område men frågan är om 

backspegeln då måste vara jättestor så att den istället skymmer sikten framåt. 

B: Problemet är att folk som inte kör själva inte har en aning om hur det är och vad man ser 

eller inte ser. De tror att om de ser lastbilen så ser lastbilsföraren dig men så är inte fallet. 

Det märker man ju inte minst om man ska in någonstans och någon kommer för att hjälpa till 

att dirigera och ställer sig mitt i den döda vinkeln. 
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BILAGA 7. WORKSHOP STADSBUSSFÖRARE 

Bakgrund förare A: 

10 år som yrkesförare.  

Långtradare och stadsbuss 50/50 

Bakgrund förare B: 

Yrkesförare stadsbuss i tre år.  

 

Nedan följer citat avskriva från ljudupptagning vid intervju.  

A: Skillnaden mellan att köra buss och lastbil är att i en lastbil sitter man själv, har godset i 

trailern och behöver inte tänka så mycket. När man kör buss däremot måste man hantera folk 

och tänka mycket. Inte bara på de personer som är på bussen men även de som befinner sig 

runtomkring. Med lastbil är det framförallt när man ska lasta eller losta godset som man 

måste tänka till och kommer in i stadsmiljöer med mycket personer runtomkring. 

A: När man kör lastbil är det framförallt stressigt när man ska hitta någonstans att ställa 

fordonet eller backa till för lastning eller lossning. När man kör buss i stadstrafik är det 

stressigt hela tiden för där är det inte bara att köra, man måste ge information, visa hänsyn 

till vem som står sitter och när man kan bromsa. Många av cheferna förstår inte det här utan 

tycker bara att det ska rulla och fungera. Det är jättesvårt och stressigt. 

B: Det är som mest stressigt under rusningstrafiken på morgonen och eftermiddagen. På 

kvällarna kan det vara lugnare, då har man ibland gott om tid men då är risken att det blir 

mer strul med folk som åker gratis eller bråkar. 

B: Ett tydligt stressmoment för mig som förare är när folk kommer sent, springer bredvid 

bussen och knackar på rutorna för att få åka med. Det medför även stora risker när folk 

springer bredvid bussen på det sättet. 

B: Ytterligare ett stressmoment är att köra efter klockan och tidtabellen som man någorlunda 

måste hålla och som man vill hålla så gott man kan. Det är även stressande med stående 

passagerare i stan, trafiken runt omkring, trafikljus, broöppningar... Klart man känner sig 

stressad men man får försöka koppla bort det även om det inte är så lätt. 

A: Min arbetssituation är olika beroende på om jag kör i Södertälje eller Stockholm. När man 

kör till Stockholm, förbi Gullmarsplan, Skanstull och i Stockholm centrum så är det ett annat 

beteende på människorna man träffar på. När jag kör i Södertälje är det vanligare med 

språksvårigheter och det blir ofta missförstånd. Det är viktigt hur man uttrycker sig och vissa 

personer kan tolka det jag säger på fel sätt. Det är mycket man måste anpassa sig till när man 

kör i Södertälje och folk följer nästan inga regler. 

B: En stor del av yrket som bussförare handlar om att kunna bemöta folk på ett bra sätt i 

många olika situationer. Ibland kan man inte riktigt följa de regler som finns. Istället för att 

neka någon som är stökig att åka med tar jag hellre in personen i bussen där de blir under 

viss kontroll och dit väktare kan kallas. 

B: Jag trivs jättebra med att köra buss men det är väl ingenting jag vill göra hela livet. Jag 

vill hellre köra grävmaskin men jag hoppar gärna in extra för att inte lägga av mig och det är 

jäkligt kul att möta folk. Jag vill inte bara köra linjetrafik utan mycket blandat så att jag får 

en intressant variation. 
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A: Egentligen vill många fortsätta någon annanstans men de har ingen möjlighet och fastnar 

i yrket som bussförare. Arbetstiderna är oregelbundna och det är jobbigt för många. Mycket 

beror även på ledningen och hur de försöker styra trafiklinjen. Många som sitter i ledningen 

har inte kört buss själva och när det händer något kritiserar de oss förare och säger det ska 

gå till högsta nivå. Men de saknar förståelse för situation och vet inte vad som hänt. 

Fråga: Hur upplever ni de varningssignaler och reglage som finns i den befintliga 

förarmiljön? 

B: Det är ett jäkla pipande, så är det ju bara. Jag tycker exempelvis att i Scanias bussar har 

ett för högt klickande ljud vid blinkerssignal. 

B: I Scanias bussar är det inte felmeddelandena så störande i sin utformning. De sitter ju i 

kombinationsinstrumentet med andra lampor så där stör de inte så mycket. Däremot är det 

för många felmeddelanden och så fort det blir pipande varningssignaler upplever jag det som 

mycket störande. 

A: Jag är nöjd med att Scania har ett smidigt system där man kan bläddra genom 

felmeddelanden och information snabbt. Om det kommer upp ett meddelande klickar jag bara 

bort det så fort som möjligt. 

B: Det är jättebra att man kan få bort meddelandena i Scania. Exempelvis På MAN-bussar 

ligger det och blinkar hela tiden vilket är störande. 

A: Det kommer inga ljudvarningar på MAN-bussarna men det kommer en massa felkoder, U 

någonting, vad är det de menar? Det finns säker en logik bakom men den är inte tillräckligt 

tydlig för att jag ska kunna se den utan att ta hjälp av instruktionsboken och det har jag inte 

tid med när jag är ute och kör så det blir helt värdelöst för mig som förare.  

Fråga: Har ni någon gång varit nära att krocka med en oskyddad trafikant? 

B: Ja! 

A: Ja, vi har haft många incidenter. Senast var det en person som skulle gå emellan två 

bussar som stod vid hållplats. Den främre bussen råkade rulla bakåt och gångtrafikanten blev 

klämd mellan bussarna men klarade sig ändå bra. Får de bara det minsta utrymmet att gå på 

så försöker de tränga sig fram där. Jag brukar ställa mig så nära att de inte kan gå mellan 

min front och bussen framför. Om det ändå är någon som lyckas tränga sig emellan så sätter 

jag på vindrutetorkarna när de är halvägs. Då blir det kul för dem, jag lovar! 

Det borde finnas någon varningssignal till gångtrafikanterna att de inte ska gå mellan 

bussarna och även någon varning till mig som förare om någon befinner sig nära bussen. 

Folk bara går rakt ut, hör inget, ser inget och verkar inte bry sig. 

B: Gångtrafikanterna tar bara närmsta vägen och ser sig inte åt sidan eller någonting. Jag 

tycker att det är ett mirakel att det inte blir fler olyckor. 

Det är inte direkt en risk att jag inte ser en person som går framför min buss. Risken ligger i 

om bussen framför ska köra iväg. När man startar har man inte någon växel i. Då är det lätt 

hänt att man lägger ur handbromsen men glömmer att man har neutralen i och bara rusar 

motorn. Om det då är lite uppförsbacke rullar man bakåt och då finns det en stor risk att 

personer kommer i kläm mellan bussarna. En sådan sak kan vara ödestiger. Jag har aldrig 

själv varit med om att någon kommit i kläm men det är inte helt ovanlig att bussar rullar in i 

varandra. Det borde varna eller finnas något stopp så att inte fotgängare kan komma 

emellan. 

A: Det är vanligt att man inte ser cyklister när man ska svänga höger eftersom de ligger i den 

döda vinkeln. Det är inte bara cyklister man inte ser utan även andra trafikanter. De försöker 
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tränga sig och ofta blir det trångt när bussens överhäng bak svänger ut. Det skulle vara 

någonting som börjar blinka och varna så att bilister och cyklisten som är bakom inte ska 

tränga sig där. Det skulle även vara bra för mig som bussförare om jag fick en varning om 

någon befinner sig nära baköverhängets riskområde.  

B: Jag skulle vilja bli varnad om någon befinner sig i bussens döda vinklar. Särskilt på 

ledvagnar försvinner hela vänstersidan bakom leden när man svänger höger. 

B: Jag tycker personligen att backspeglarna sitter lite fel ibland men jag har ingen klar idé 

om hur man ska sätta dem bättre. Den vänstra kan man nog inte göra så mycket för att flytta. 

Den sitter ju precis nere vid sidofönstret från A-stolpen. Den högra, det är jättesvårt att få 

den bra för att resenärerna måste kunna komma under den också. Nu är det ju så att om 

någon är 1,90 när man åker in till hållplatsen så har ju den personen backspegeln i 

huvudhöjd. Om den sitter högre så ser inte föraren backspegeln. Det där är en avvägning. 

Jag vet inte om man skulle kunna använda en kamera istället och ha en display inne i bussen 

som motsvarar det man kan se i backspegeln. Sätter man en kamera vid backspegelns plats så 

kan man få den att sitta ganska tight. Då har man samma funktion som backspegeln men man 

slipper en backspegel som hänger ut och jag tror att man skulle kunna spara mycket pengar 

på det i slutänden. Vi har ju backkameror och det är ju bra när man ska backa (när de väl 

funkar). Får vi bort den fysiska backspegeln så kan vi kanske samla all information om det 

som händer kring bussen så att man har lättare att överblicka allt på samma gång och inte 

måste flacka så mycket fram och tillbaka med blicken. Spegeln går ju ut ganska mycket och 

tar plats när vi svänger. Om vi inte skulle haft speglarna så skulle vi väl spara 40 cm minst 

när vi svänger vid korsningar med trafikljus. Backspeglarna är ju något som körs sönder ofta 

och blir dyrt. Kameran borde sitta så tight in och högt som möjligt för att minska överhängen 

och riskerna att krocka in spegeln i huvudet på någon. Ofta är det många olika förare av 

olika storlekar på samma buss och då blir det mycket krångel med att ställa om speglarna och 

det är inte ovanligt att backspeglarna gått sönder så att de inte går att justera. Då kör man 

antigen utan speglar som står rätt annars gör man ett vagnsbyte vilket tar tid och kostar 

pengar. Det skulle ju så klart vara till fördel för oss om vi slipper göra vagnsbyten på grund 

av att speglar är trasiga och inte går att ställa in. 

B: Om man skulle få göra videoupptagningar utanför bussen så skulle det säkert minska 

risken för bråk och även göra det enklare att i efterhand klara upp vad som inträffat. Nu vet 

jag att vi inte får göra videoupptagningar utvändigt men om kameran finns där för att ersätta 

backspegeln så skulle vi även kunna göra videoupptagningar om det inträffar oroligheter. Det 

skulle öka tryggheten.  

Det huvudsakliga syftet med att byta ut backspegeln mot en videokamera skulle trots allt vara 

att minska överhängen, risken för sönderkörda backspeglar och att folk får backspegeln i 

huvudet.  

Jag skulle även vilja ha en större vidvinkel än vad vi har på de nuvarande backspeglarna.  

A: Det skulle underlätta ganska mycket om man hade en vidvinkelspegel på bussar. När man 

kör lastbil ser man mycket bättre och jag tror att det i genomsnitt är mycket färre småkrockar 

med lastbilar jämfört med stadsbussar. När man ska backa in lastbil och släp behöver man 

inte hjälp från någon utifrån eftersom man ser så bra i backspeglarna. Med lastbilarnas 

backspeglar ser man exakt allting på sidorna och missar ingenting. På bussen däremot är det 

inte alls lika bra. Det borde egentligen vara ännu viktigare att en stadsbuss har bra 

backspeglar jämfört med en lastbil. Det skulle öka säkerheten mycket om stadsbussar hade 

samma spegelfunktioner som lastbilar. 
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B: Det skulle vara bra med bättre sikt i backspeglarna men samtidigt innebär det att de blir 

större vilket medför andra problem. Bombarderade vidvinkelbackspeglar ger förvrängningar 

men skulle vara till stor hjälp. Jag tror ändå att det bästa skulle vara att ersätta 

backspeglarna med videokameror och monitorer. 

A: Jag skulle även vilja ha en spegel som man kan se framför bussen med.   

B: Det största problemet är ändå inte framför bussen för där är rutan så låg att man har 

ganska bra sikt. I en lastbil kommer man upp högre och har en sämre sikt framför 

förarplatsen. På sidorna däremot har vi ju ett lika stort behov av speglar som lastbilar.  

Olycksscenarion diskuteras utifrån trafiksituationer presenterade i bilaga 3. 

B: Det som är svårast är om någon hamnar i döda vinkeln eller är svår att se på sidorna om 

bussen. Exempelvis det här med att svänga höger som i scenario 1 kan vara riktigt otäckt. 

Även scenario 2 kan innebära problem eftersom personen då kan bli skymd i en död vinkel 

bakom A-stolpen.  

A: Det kan vara problem även med oskyddade trafikanter som finns i mitt fria synfält framför 

bussen som här i scenario 3. Plötsligt kan de bara gå rakt ut utan att se sig för. I dagens läge 

borde man ju lära barn och vuxna att gå ordentligt men det är ju svårt. Det är inte bara vid 

övergångsställen utan när som helst de plötsligt kan kliva rakt ut i vägen.  

A: Stressen påverkar helt klart hur man kör. Risken att göra ett misstag ökar om man stressar 

och för egen del märker jag att jag kör ryckigare om jag försöker köra ikapp en försening i 

tidtabellen. Stressen kan även bero på att det är stökigt på bussen eller att det är fullsatt med 

många stående passagerare. Dessutom ökar risken för att man gör ett misstag om man är 

stressad i kombination med att man sitter och kör samma linjer hela tiden. Vi har ju en 29 

eller 28 linjer i Södertälje och de som har sina scheman ligger på samma linjer hela tiden 

vecka ut och vecka in. Då tror jag att man tappar fokus och går in i ett vanebeteende. Om det 

aldrig brukar inträffa en viss trafiksituation så blir man väldigt förvånad om den plötsligt 

inträffar. Det är samma sak med de som pendlar Stockholm- Södertälje. De sitter och åker sin 

motorväg och helt plötsligt kommer det någonting som bryter mot mönstret och det är man 

inte bered på. Man sitter där och skapar sig ett lugn, slöar till lite för att man vet att här har 

man kört 100 gånger tidigare och det är inget bekymmer. Om det sedan inträffar en kritisk 

trafiksituation så saknar man beredskapen att hantera den på ett bra sätt. 

A: Som jag ser det kan en stor del av problematiken sammanfattas i att de utanför bussen är 

stressade och saknar uppsikt. Gångtrafikanter, cyklister och bilister i allmänhet förstår inte 

de risker som finns eller det utrymme bussen behöver för att genomföra en sväng exempelvis 

och att baköverhänget svänger ut. Dessutom förstår de inte att de inte syns när de befinner 

sig i mina döda vinklar. 

B: Jag håller med! (Angående uttalandet ovan från A) 

Fråga: Hur bör ett VRUD-varningssystem vara utformat? 

A: En ljudvarning kan bli störande för det finns redan mycket ljud i bussen och man kan 

feltolka vad varningsljudet kommer ifrån eller vad det innebär. Det är många varningsljud i 

bussen som man inte direkt förstår vad de innebär som exempelvis att det tjuter när inte 

dörrarna kan stängas. Det är viktigt att varningssignalerna särskiljer sig från varandra och 

särskilt om det är en kritisk varning för att man är på väg att krocka med en oskyddad 

trafikant. Då måste det vara något som verkligen sticker ut från övriga varningar och som 

man genast förstår vad den innebär. Om det skulle komma upp en varning på displayen i 

kombinationsinstrumentet som är annorlunda från allt annat som visas där så skulle det vara 

bra. Det måste vara enkelt att upptäcka och förstå att nu är det verkligen en risk 
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B: Den får ju inte heller varna för ofta. Då blir det ett vanemoment man inte bryr sig om. Det 

ska bara varna de här situationerna då det verkligen är kritiskt och behövs. Om vi säger 

exempelvis att bakpartiet svänger ut och det är kris att det ska klippa en cyklist. Det är då det 

ska slå till och inte när det kanske är på gång att bli kris för då får vi varningar hela tiden. Så 

kör folk tyvärr i den här stan (Södertälje). Det borde finnas något som varnar mig som 

bussförare och säger till mig att stanna eller bromsa om jag håller på att krocka med någon. 

A: Systemet kan ha många funktioner och olika nivåer för varningar. Det kan vara något som 

bara informerar föraren om att något finns i närheten så att man kan uppmärksamma det. 

Men det är först om situationen blir mer kritisk som systemet ska börja varna med exempelvis 

blinkande lampor. Det är viktigt att hela tiden kunna se vad som egentligen händer på 

sidorna om bussen så att man själv kan läsa av och agera på situationen istället för att bara 

få en jättestor varningssignal precis innan en krock. Varningarna behöver stegras allt 

eftersom det blir en större risk för krock. Jag vill inte att det ska vara någon röst som går in 

och säger att man är på väg att krocka. Blinkande ljus är däremot bra. Varningen måste 

dessutom komma några centimetrar innan krock så att man hinner agera. 

B: Eskalerande varningar kan ges exempelvis med ett svagare ljus som blir starkare och 

starkare. När det verkligen finns en stor risk att en olycka håller på att inträffa måste 

varningen vara mycket tydlig. Jag tror inte att det är en bra idé med pip eller andra 

ljudvaringar. Många bussförare stör sig på pip. Däremot skulle vara till stor hjälp om man 

kan rikta varningar mot personer utanför bussen och då kan ljudvarningar fungera bra. 

B: Det skulle vara jättebra om varningar kan ges så att man vet vart risksituationen är. Inte 

bara en lampa som blinkar oavsett om det är på höger eller vänster sida om bussen utan 

något som direkt får mig att förstå vart risken finns. 

Olika koncept för utformningen av VRUD-systemets varningar diskuteras vidare 

utifrån koncept presenterade i bilaga 4 och 5. 

B: Frågan är hur bra den syns på dagarna (HUD). På kvällarna syns den ju säkert jättebra 

men hur blir den mot ljus och så. Man måste ju tänka in sådant med. Men det skulle säkert 

vara bra om man kan få en projektion på vindrutan som indikerar var i bussens omgivning 

som risken finns. 

A: Det är viktigt att man ska förstå vart risken finns när varningen ges. Det kanske skulle 

vara räcka med att skriva L eller R för left och right i kombinationsinstrumentet. Om det står 

L kan jag veta att det finns en person på vänster sida. Men å andra sidan kanske det tar för 

lång tid att läsa L eller R och sedan tolka innebörden av det. Då är det ännu bättre om 

varningen kommer från det håll där risken finns. Det kan vara en ljussignal i vindrutan som 

visar vart man ska titta för att se risken. Om man tittar mot varningen ska man även titta 

direkt på risken. Det är inte bra om det bara kommer upp något som blinkar mitt framför dig. 

Då vet du bara att det finns en risk men inte vart. När vi kör använder vi helheten av 

vindrutan och låser inte blicken i en viss punkt. Även om jag skulle titta åt vänster så skulle 

jag genast märka om det kom en blinkande varningssignal till höger i vindrutan eller i höger 

backspegel. 

B: Jag tror inte att det är bra att ge varningar genom vibrationer eller pulserande motstånd i 

ratten. Det rycker och skakar ändå alltid i ratten så man skulle inte märka någon skillnad. Då 

tror jag mer på att ha en indikation projicerad i vindrutan. Även konceptet med dioder runt 

instrumentpanelen skulle kunna fungera. 

A: Det skulle vara jättebra med lysdioder runt backspeglarna som varnar om man håller på 

att krocka med någon på sidan av bussen. Jättebra! Så kan de lysa olika mycket och i olika 

färg beroende på hur stor risk det är. Om det inte är så stor risk utan bara att man ska vara 
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uppmärksam på att det finns någon i närheten av bussen så kan de lysa lite svagt i gult men 

om det är en väldigt kritisk situation så kan de blinka skarpt i rött. 

B: Jag tycker också att dioder i backspeglarna är ett bra sätt att varna men som jag sagt 

tidigare skulle jag föredra om de fysiska backspeglarna helt ersattes med videokameror och 

monitorer. Då kan man istället sätta dioderna runt kanterna på monitorerna. Det är dessutom 

bra att få bort varningarna för det här systemet från kombinationsinstrumentet. Dels blir det 

ont om plats att ge all information som behöver förmedlas med varningen där men dessutom 

innebär ju en varning i kombinationsinstrumentet att man tittar bort från den verkliga risken 

för att kunna ta till sig informationen i varningen.  

A: Det som kan vara ett problem med att sätta dioder i backspeglarna är hur mycket det 

kommer att kosta eftersom backspeglarna hela tiden körs sönder. Då är det bättre att 

dioderna sitter i skyddade invändigt i bussen. 

B: Nu skiter vi i arbetsgivaren och kostar på oss det bästa!  

A: Ja, men det är viktigt att se på saken från båda sidorna. Dels vad som är bäst för oss som 

förare men även vad kostnaderna skulle bli. I slutänden är det alltid de ekonomiska 

aspekterna som styr. 

B: Det skulle nog egentligen räcka med att bara få varningen i A-stolpen. Där är det skyddat 

och syns bra. Bygg in dioder i A-stolpen som exempelvis blinkar gult när det är något på 

gång. Då har du ändå samma princip men du har ett svagt gult blinkande, sedan går det över 

till rött och om det riktigt blir riktig kris en jättekraftig varning (B spärrar upp ögonen, håller 

upp händerna och ”blinkar” genom att sluta och öppna händerna). 

A: Jag tror också på att en placering i A-stolparna skulle vara en bra lösning och att 

signalen trappas upp när det bli mer kritiskt. Varningen kan börja blinka svagt gult, sedan 

starkare gult och sedan rött i tre lägen för olika risknivåer. Som sagt tror jag att konceptet 

med dioder i backspegeln blir för dyrt eftersom backspeglarna hela tiden körs sönder. Ur 

användningssynpunkt fungerar det lika bra om varningen sitter i A-stolpen. I A-stolparna 

syns varningen tydligt och dessutom dras ju ögonen mot ljus. Det finns det forskning på som 

har visat och dessutom reagerar man på och tolkar färger på olika sätt.  

B: Om man ska sammanfatta det hela så uppstår det ofta risksituationer där oskyddade 

trafikanter är inblandade. Det är bra om föraren blir varnad när det håller på att bli en krock 

men det är viktigt att bara varna när det verkligen behövs. Dessutom borde de utanför bussen 

också varnas eftersom de inte ser sig för och oftast är dem som orsakar riskerna. Varningen 

ska rikta förarens uppmärksamhet dit risken finns. Vi vill inte ha ljudvarningar eller 

vibrationer men ljusvarningar fungerar bra. För risker på sidorna om bussen bör varningar 

ges med exempelvis lysdioder som byggs in i bussens A-stolpar. Det ska finnas olika nivåer av 

varning beroende på hur kritisk situationen är. Olika färger, blinkningar och ljusstyrkor kan 

användas för att visa hur kritisk varningen är.  
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BILAGA 8. SEMISTRUKTURERAD INTERVJU 
CYKELBUD 

Frågeställningar ingående i semistrukturerad intervju med cykelbud: 

 Berättar fritt kring hur han upplever trafikmiljön i Stockholm.  

 Hur upplever du som cyklist att trafiksituationen fungerar med tung trafik? 

 Ser du många riskfyllda trafiksituationer där stadsbussar eller annan tung trafik är 

inblandad?  

 Hur upplever du att bussförare uppmärksammar och lämnar utrymme till cyklister.  

 Var finns de största riskerna? I vilka situationer? 

 I vilka områden tror du att du är synlig för bussföraren? 

 

Svar: 

Jag har 12 års erfarenhet som cykelbud i Stockholms innerstad och har nollstatistik. Jag har 

alltså aldrig varit inblandad i en trafikolycka och är bland de 6 personer som cyklar mest i 

stadstrafik i hela Sverige. 

Jag är övertygad om att ingen bussförare vill köra ihjäl någon men det finns ett stort mått av 

störst-går-först-mentalitet särskilt bland stadsbussar. Jag vill inte säga att de kör aggressivt 

men de lämnar sällan utrymme eller släpper fram cyklister. Även lastbilar kör på det här 

sättet men inte lika mycket och jag tror att det beror på att stadsbussar har en större 

tidspress. 

Jag undviker alltid att ligga i riskzonen av en buss eller lastbil. Jag undviker alltid att ligga 

bredvid bilar och tunga fordon vid korsningar. Rätt vad det är får de för sig att svänga trots 

att de inte gett blinkerssignal. Om jag ska svänga vid en korsning eller om jag ska stanna vid 

ett trafikljus så tar jag alltid plats mitt i vägen så att jag syns tydligt och så att inte en bil kan 

tränga sig upp jämsides med mig. Man kan aldrig förlita sig på andra trafikanter för då blir 

man förr eller senare klippt. Jag läser ständigt av trafiken runt mig men det samspel som sker 

är om jag märker att en bil lämnar plats åt mig. Det är däremot inte en fråga om 

kommunikation direkt med föraren exempelvis via ögonkontakt. 

Fråga: Många av de bussförare jag pratat med anser att cyklister och gångtrafikanter är 

ouppmärksamma och nonchalanta i stadstrafiken. Vad anser du om det? 

Jag håller absolut med om att cyklister och framförallt gångtrafikanter är nonchalanta och 

ouppmärksamma. De verkar helt enkelt inte vara medvetna om de risker de ständigt tar. 

Många personer cyklar som de kör bil och följer trafikreglerna strikt. Det kan väl vara bra i 

vissa situationer men att exempelvis hålla strikt på högerregeln som cyklist och förvänta sig 

att man ska synas lika tydligt som när man kommer med bil handlar inte om att riskera 

plåtskador och repor i lacken utan att sätta livet på spel. Många har en allt för hög tilltro till 

att de är skyddade av trafikreglerna och följer dem blint. Jag har inga problem med att cykla 

mot rött trafikljus om jag upplever situationen som säker men det är inte sällan jag bromsar 

vid grönt ljus när ”Svensson” cyklar rakt ut i vägen. 
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Det börjar i och för sig bli vanligare med cyklister som fått vana av stadstrafik, cyklar 

snabbare men även säkrare genom att läsa av trafiken och inte blint följa rådande 

trafikregler. Rådande trafikregler har en dålig verklighetsförankrig och är riskabla att följa. 

Förare av bilar och tunga fordon läser av sin omgivning och kan många gånger 

uppmärksamma en cykel men tolkar sedan inte in om cykeln rör sig i 20 eller 50 km/h. Jag 

har många gånger varit med om att jag blivit omkörd av en buss som sedan svänger in tvärt 

framför mig för att komma till en hållplats. Om det hade varit Hulda 80 år som trampade 

fram i 15 km/h hade det gott och väl funnits utrymme att svänga in till hållplatsen men idag 

håller många cyklister en betydligt mycket högre hastighet än så. 

Cyklister och gångtrafikanter borde utbildas i trafikvett. Jag blir många gånger mörkrädd 

när jag ser hur trafiken fungerar och många gånger är det ren tur att inte en allvarlig olycka 

inträffar. Det många cyklister verkar tagit med sig är att de ska ge tecken då de svänger men 

det innebär att de slänger ut handen och svängar i samma rörelse utan att se sig över axeln. 

Det är helt värdelöst och att släppa styret på det sättet innebär bara att de har sämre kontroll 

över cykeln om de skulle behöva göra en hastig undanmanöver. 

Som cykelbud måste man vara beredd att alltid undvika gångtrafikanter. Mitt tips är att alltid 

sikta bakom. Då brukar de inte ens märka att man varit nära att klippa dem när de gått rakt 

ut i vägen utan att se sig om och med musik i öronen. Jag undviker att cykla i närheten av 

gångare och tar hellre bilvägen och bussfiler i anspråk. 

Mitt uppträdande i trafiken handlar till stor del om att upprätthålla mitt rykte för att få 

behålla jobben. Cykelbud har ögonen på sig, väcker uppmärksamhet och om en olycka 

inträffar läggs skulden lätt på dem. När jag arbetar i stan är det dessutom många gånger 

mina kunder som är ute och promenerar på lunchen och det är inte helt lyckat att köra på 

någon av dem. 

Det är bra om varningar ges utåt med ljud och ljus mot trafikanter utanför bussen. Man 

skulle kunna ta det ännu längre och kanske även lägga till en mjuk gummiarm med lysdioder 

som fälls ut och spärrar vägen för cyklister att komma in i det riskabla området exempelvis 

bredvid bussen vid högersväng. Bussen kommer att behöva ett stort utrymme för att 

genomföra svängen och då är det lika bra att ta det utrymmet i anspråk direkt och se till att 

cyklister inte kan komma in där eller tydligt markera att det är ett riskområde. 
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BILAGA 9. ENKÄTSTUDIE 

Frågeformulär 

 

Utveckling av system för undvikande av olyckor mellan buss och oskyddade 
trafikanter. 

 

Syfte med frågorna 

 

Mitt namn är Nichlas Håstlund Persson och jag genomför mitt examensarbete på 
Scanias bussutveckling inom förarplats. Examensarbetet går ut på att utveckla ett 
system som ska förhindra olyckor mellan i första hand stadsbussar och oskyddade 
trafikanter (främst gångtrafikanter och cyklister). Resultatet från frågeformuläret 
kommer att kombineras med fältobservationer, intervjuer och simulerade tester av 
systemet tillsammans med förare. Syftet är att utveckla systemet och dess 
varningssignaler utifrån användarens behov och önskemål. Att på detta sätt utgå 
ifrån användaren är nödvändigt för att få fram ett välfungerande system som 
förhoppningsvis kommer att bidra till att förhindra svåra olyckor och rädda 
människoliv. Din medverkan är därför mycket uppskattad och värdefull! 

 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Nichlas Håstlund Persson  

 

nichlas.hastlund.persson@scania.com 

 

070-081 01 26 

 

 

mailto:nichlas.hastlund.persson@scania.com
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Frågeformulär 

Utveckling av system för undvikande av olyckor mellan buss och oskyddade 
trafikanter  

Frågeformuläret tar cirka 7 minuter att besvara  

 
Namn (Frivilligt): 
 
……………………………………….. 
 

 Kvinna  

  

 Man  
 
Ålder: 
 
……………………………………….. 
 
Hur många års erfarenhet har du av att vara köra buss i stadstrafik? 

 
……………………………………….. 
 
Om du har annan erfarenhet av att vara yrkesförare vänligen ange fordonstyp och 
antal år.  
 
……………………………………….. 
 
Jag är intresserad av att utöver detta frågeformulär även delta i det fortsatta 
utvecklingsarbetet genom exempelvis simulatortester. (Vid dessa tester betalar 
Scania reseersättning samt timmersättning)  
 

 Ja  

  

 Nej  

 

Jag vill ta del av de sammanställda resultaten från frågeformuläret   

 

 Ja  

  

 Nej  

 

Kontaktuppgifter (Uppges frivilligt och i form av e-post, telefonnummer eller postadress) 

 

……………………………………….. 
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Var vänlig att ta ställning till följande påståenden genom att göra en markering i en av 

rutorna. (De varningssignaler som omnämns är tänkta att förstärkas vid ökande risker)  

 

1. Jag upplever att det mycket ofta uppstår situationer där olyckor riskerar att inträffa 

mellan buss och oskyddad trafikant 

 

 

2. Det finns ett mycket stort behov av att införa system som varnar bussföraren om det 

riskerar att inträffa en olycka mellan buss och oskyddad trafikant: 

 framför bussen  

 

 

 bakom bussen 

 

 

 bussens vänstersida 

 

 

 bussens högersida 
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3. Det är mycket lämpligt att varna föraren med: 

 Ljussignaler med riktningsangivning (exempelvis diod till höger om föraren om 

det finns en risksituation till höger om bussen)  

 

 Ljussignaler utan riktningsangivelse (exempelvis diod i instrumentbrädan) 

 

 Ljudsignal med riktningsangivning (exempelvis ljud till höger om föraren om det 

finns en risksituation till höger om bussen) 

 

 Ljudsignal utan riktningsangivning (exempelvis ljud från instrumentbrädan)  

 

 Vibrationer i ratten med riktningsangivning (exempelvis vibration i höger 

tummgrepp om det finns en risksituation till höger om bussen)   

 

 Vibrationer i ratten utan riktningsangivning (hela ratten vibrerar) 
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 Pulserande motstånd i ratten (exempelvis motstånd att vrida ratten åt höger om 

det finns en risk till höger om bussen. Motståndet är inte starkt nog för att hindra 

rattvridningen utan ska bara fungera som en varningssignal)  

 
 Vibrationer i sätet (exempelvis vibrationer till höger om sätet om det finns en 

risksituation till höger om bussen)  

 
 Ingen varning bör ges  
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4. Det finns ett mycket stort behov av att förbättra förarens möjlighet att se sin 

omgivning (direkt eller indirekt med hjälp av exempelvis speglar och kameror):  

 

 Framför bussen 

 

 

 Bakom bussen 

 

 

 Bussens hela vänstersida (gäller även ledbuss vid sväng) 

 

 

 Bussens hela högersida (gäller även ledbuss vid sväng) 

 

 



XXXIV 

 

5. Det är mycket bra att införa ett system som automatiskt påbörjar en inbromsning av 

bussen om en kollision med oskyddad trafikant är på väg att inträffa 

 

 

6. Det finns ett mycket stort behov av att införa system som varnar oskyddade trafikanter 

om det riskerar att inträffa en olycka mellan buss och oskyddad trafikant 

 

 Framför bussen 

 

 

 Bakom bussen 

 

 

 Bussens vänstersida 

 

 

 Bussens högersida 
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7. Varningssignalen till trafikanter utanför bussen är mycket lämpliga att ge med: 

 

 Ljussignaler (exempelvis blixtljus på bussens högersida om en cyklist befinner sig 

där då föraren gett blinkerssignal åt höger och påbörjat rattvridning för att 

svänga)  

 

 

 Ljudsignal (exempelvis på bussens högersida om en cyklist befinner sig där då 

föraren gett blinkerssignal åt höger och påbörjat rattvridning för att svänga) 

 

 

Utrymme för egna kommentarer: 

 

 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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BILAGA 10. RESULTAT ENKÄTSTUDIE 

I denna bilaga presenteras resultatet av genomförd enkätstudie (se bilaga 9) i form av 

genomsnittsvärden från samtliga svar givna av deltagarna i enkätstudien. I enkäten användes 

en rankningsskala från 1-7 där 1 motsvarar instämmer inte alls och 7 motsvarar instämmer 

helt. Då resultaten presenteras i denna bilaga har 1 bytts ut mot -3 och 7 mot 3. Med andra ord 

motsvarar här -3 instämmer inte alls och 3 instämmer helt. 

 

Då områden anges med framför, bakom, västersida samt högersida avses områden kring 

bussen betraktat från förarens position. 
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BILAGA 11. VAL AV TESTMETOD 

Scania har en egen simulator där bland annat tester med användare utförs för att utvärdera 

föraracceptans och förarpåverkan av produktkoncept. Simulatorn består av en statisk 

lastbilshytt placerad framför en skärm som visar en simulerad vägmiljö. Lane Change Test 

och Peripheral Detection Task kombinerat med intervjuer är de metoder som kan användas i 

simulatorn för att indikera nivån av distraktion och mental arbetsbelastning. 

 

Figuren illustrerar simulerad vägmiljö vid ett Lane Change Test i Scanias simulator. 

Då examensarbetet inleddes var avsikten att utvecklat HMI-koncept skulle testas i Scanias 

simulator. I ett tidigt skede av examensarbetet identifierades dock ett flertal problem och 

svagheter med att genomföra testerna i denna simulator. Dels var det tekniska problem med 

simulatorn men framförallt bestod svagheterna i att körning inte kunde simuleras i urbana 

miljöer innehållande VRU eller annan trafik samt att simulatorn inte var utrustad med skärmar 

vid hyttens sidor eller backspeglar. Detta föranledde en urvalsprocess av alternativa metoder 

för att testa utvecklat HMI-koncept för VRUD-systemet. 

Urvalsprocessen av testmetod genomfördes i ett skede (projektvecka 4) då det ännu inte var 

klarlagt hur HMI-konceptet skulle utformas. En kartläggning genomfördes av behov som 

behövde uppfyllas för att realisera och testa HMI-koncept. Att göra denna kartläggning ansågs 

nödvändigt för att undvika långa ledtider i ett senare skede av examensarbetet exempelvis på 

grund av att förare inte bokats in i tillräckligt god tid för att delta i testerna. 

Syfte med tester 

Syftet med testerna är att på såväl övergripande som detaljerad nivå, utvärdera utvecklat 

HMI-koncept. Följande punkter antogs vid detta skede av examensarbetet att vara av intresse 

att inkludera i testerna: 

 

 Observation av användarnas interaktion med varningssignaler och sikthjälpmedel. 

 Insamling av information (semistrukturerad intervju och frågeformulär) rörande användarnas 

subjektiva bedömningar av:  

o Vilka varningssignaler och sikthjälpmedel som är lämpliga att använnda. 
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o Vilka varningssignaler och sikthjälpmedel som är lämpliga att kombinera med 

varandra.  

o Lämplig placering av varningssignaler och sikthjälpmedel. 

 Insamling av objektiva data för samtliga punkter ovan (mätning av tid mellan varning eller 

synlig risk till upptäckt genom exempelvis eyetracking, pulsmätning och/eller agerande genom 

rattutslag/inbromsning.)      

 

Frågeställningar för val av testmetod 

 

Exempel på frågeställningar som togs upp för valet av testmetod presenteras i punktlistan 

nedan.  

 

 Hur stort är värdet i att föraren själv kan kontrollera fordonet? 

 Hur stort är värdet i att föraren sitter i en miljö som överrensstämmer med förarplatsen 

i stadsbuss? 

 Hur stort är värdet i att föraren sitter i en verklig förarmiljö (inte nödvändigtvis buss)? 

 Hur stort värde ligger i graden av realism?  

 Hur stort värde ligger i att en fysisk buss körs på riktigt?  

 Hur stort värde ligger i att föraren kan se en omgivningsmiljö åt sidorna?  
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Testmetoder 

 

Ett antal metoder identifierades som möjliga att använda för att testa VRUD-systemets HMI-

koncept. Dessa metoder delades in i kategorierna Simulerade, Stationära samt Dynamiska 

tester. Testmetoder indelade efter kategori presenteras kortfattat nedan:   

 

Simulerade tester 

 

 Virtuell simulator används. Exempelvis European Truck/Bus Driver. Föraren styr fordonet. 

Skärmar används framför och vid sidan om föraren som sitter vid en mockup av förarmiljö.  

 Virtuell simulator används. Exempelvis European Truck/Bus Driver. Föraren styr fordonet. 

Skärmar används framför och vid sidan om föraren som sitter i en verklig buss  

 Virtuell simulator används. Exempelvis European Truck/Bus Driver. Föraren styr inte 

fordonet. Skärmar används framför och vid sidan om föraren som sitter vid en mockup av 

förarmiljö.  

 Virtuell simulator används. Exempelvis European Truck/Bus Driver. Föraren styr inte 

fordonet. Skärmar används framför och vid sidan om föraren som sitter i en verklig buss 

 Tre kameror används för att göra videoupptagningar framåt och åt sidorna från förarplatsen 

vid körning med en buss i verklig stadsmiljö. Vid testerna spelas videoupptagningarna upp på 

tre skärmar för en förare som sitter i en verklig buss. Genom att lägga till ”specialeffekter” 

simuleras riskabla trafiksituationer och olyckor med oskyddade trafikanter. Vid testerna styr 

inte föraren själv fordonet men kan agera för att undvika kollisioner genom att bromsa.   

 Simulator STFG (Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium) i Lindvreten 

 Simulator VTI (Statens Väg- och transportforskningsinstitut) i Linköping  

 Simulator Svetrak (Svenska Trafik och Transport Akademin) i Nybro. 

 Simulator Scania i Södertälje 

 

Stationära tester 

 

 Stillastående buss där figuranter är i rörelse.  

Dynamiska tester  

 

Bussen körs på en provbana som ställts upp för att motsvara gator i stadsmiljö  

 

 VRU-objekt åker i banor som är monterade på bussen  

 VRU-objekt åker i banor som ligger på marken  



XLV 

 

Val av testmetod 

 

Var och en av testmetoderna utvärderades med avseende på bland annat möjlighet att uppnå 

syftet med testets genomförande, erforderliga resurser, kostnader, tidsåtgång och risker. Det 

slutliga valet av testmetod föll på att genomföra testerna i en fullskalig lastbilssimulator vid 

Stockholms Transport och Fordonstekniska Gymnasium STFG. Att använda denna simulator 

vid testerna bedömdes ha överlägset bäst potential att uppnå syftet med testernas 

genomförande. Detta grundade sig i första hand på att körning med buss i urban miljö med 

VRU och övrig trafik kunde simuleras med god grad av realism. Simulatorn inkluderar en hel 

omgivningsmiljö inklusive sikt åt sidorna samt i backspeglarna vilket är av stor betydelse för 

kopplingen till problematiken med olyckor mellan tungt fordon och oskyddad trafikant.  

Huvudsakliga styrkor och svagheter med att utföra tester av VRUD-systemets HMI-koncept i 

STFG´s simulator presenteras i punklistan nedan: 

 

Styrkor 

 

 Tester genomförda i simulatorn har mycket god potential att uppfylla önskade syften och mål. 

 STFG´s simulator ger god möjlighet att utveckla önskade scenarion med VRU. Simulatorns 

siktfält överrensstämmer med siktfälten i en verklig förarmiljö (siktfälten inkluderar sikt åt 

sidorna samt i backspeglarna).  

 Simulatorhyttens rörelser, trafikmiljön samt möjligheten att välja buss som fordonstyp, ger en 

hög grad av realism överrensstämmande med verklig körning av stadsbuss. 

 Från STFG´s sida finns ett stort intresse för examensarbetet. Att utföra testerna i simulatorn 

bedöms ge ett ömsesidigt utbyte som båda parter drar nytta av. STFG kräver därför ingen 

ekonomisk ersättning för användandet av simulatorn i examensarbetet.  

 Elever vid STFG´s förarutbildningar kan vara med som deltagare i testerna. Dessa elever har 

körkortsbehörighet för tung lastbil och stor vana av simulatorn. 

 Det finns inga begräsningar i att sätta in prototyper för HMI-konceptet i simulatorhytten så 

länge dessa inte är förstörande av hytten och enkelt kan tas bort efter avslutade testtillfällen. 

 Det finns färdiga scenarion som kan användas som utgångspunkt för att skapa risksituationer 

av intresse att testa. 

 Även personer utan körkortsbehörighet för buss kan deltaga i testerna.  

 Testerna kan göras repeterbara. 

 Testerna är oberoende av yttre förhållanden (väder, väglag, ljusförhållanden m.m.). 

 Testerna kan utföras utan risk för personskada eller materiella skador. 

 Simulatorn är geografiskt placerad vid Lindvreten vilket genom sin närhet till Scania 

Södertälje och Stockholm medför flera praktiska fördelar. 
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 Utöver riggningen av HMI-konceptets prototyp behöver inga ytterligare förberedelser 

göras av simulatorn innan enskilda testtillfällen. 

 Utöver simulatorn finns det inget stort behov av ytterligare utrustning för att 

genomföra testerna. 

 

Svagheter 

 

 Simulatorhytten är en lastbilshytt vilket i flera avseenden skiljer sig från förarmiljön i 

en stadsbuss. Det som framförallt påverkar testerna av HMI-konceptet är att föraren 

sitter högre upp i en lastbil vilket ger andra siktfält och större döda vinklar framför och 

på sidorna om fordonet. Stadsbussar erbjuder i regel även ett direkt siktfält genom 

glaspartier i det främre dörrparet vilket inte finns i simulatorhytten. Placeringen av 

backspeglarna på passagerarsidan samt förarens siktfält genom vindrutan är ytterligare 

exempel på skillnader mellan simulatorhytten och förarplatsen i stadsbuss. 

 

 Trots att simulatorn erbjuder en hög grad av realism är grafiken och interaktionen 

mellan VRU, övrig trafik och förarens fordon inte lika avancerad som moderna 

fordonssimulatorspel för hemmabruk. 

 

 Det går inte att i realtid lyfta ut en toppvy över det simulerade fordonets 

omgivningsmiljö vilket kan vara av intresse för att realisera vissa HMI-koncept. 

 

 Det är tidskrävande och komplicerat att skapa scenarion som inkluderar VRU och 

övrig trafik i simulatormiljön. Att skapa dessa trafikscenarion kan ta längre tid än 

beräknat och det är Per Heed vid STFG som har kunskapen att göra detta. Detta 

medför risker för examensarbetet i form av yttre beroenden som kan ge upphov till 

stöningar. 
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BILAGA 12. TESTPROTOKOLL 

Syfte med testerna 

Simulatortesterna är en del av ett pågående examensarbete vid KTH:s civilingenjörutbildning 

i Design och Produktframtagning. Examensarbetet genomförs vid Scania och går ut på att 

utveckla ett system som ska förhindra olyckor mellan i första hand stadsbussar och oskyddade 

trafikanter. Resultatet från simulatortesterna kommer att kombineras med fältobservationer, 

intervjuer, frågeformulär och workshops som genomförts med förare av tunga fordon. 

Det är vikigt att poängtera att det i testerna är varningssystemets signaler som bedöms och 

utvärderas och inte din förarinsatts. Syftet är att utveckla systemet och dess varningssignaler 

utifrån användarens behov och önskemål. Att på detta sätt utgå ifrån användaren är 

nödvändigt för att få fram ett välfungerande system som förhoppningsvis kommer att bidra till 

att förhindra svåra olyckor och rädda människoliv. Din medverkan är därför mycket 

uppskattad och värdefull! 

Upplägg för tester  

 
 Inledning 

 Simulatorkörning 1 

 Utvärdering efter simulatorkörning 1 

 Simulatorkörning 2 

 Utvärdering efter simulatorkörning 2 

 Simulatorkörning 3 

 Utvärdering efter simulatorkörning 3 

 

Den simulerade körningen kommer att ske i en stadsmiljö. Den simulatorhytt du sitter i är en 

Volvo FM12 lastbilshytt. Det simulerade fordon du kommer att köra är en 12 meter lång buss 

som du kommer få bekanta dig närmare med i simulatorn innan körningen inleds. Vi är 

medvetna om att den simulerade körningen avviker från verklig körning av stadsbuss men vi 

ber dig att så gott som möjligt föreställa dig och agera som om körningen sker på riktigt.    

Under simulatortestet kommer det att ställas frågor till dig angående hur du upplever olika 

signaler och situationer. Frågorna kan exempelvis handla om hur du reagerar på en viss signal 

och vilket agerande som du upplever att signalen uppmuntrar till. Under testet samlas även 

objektiv data in för att mäta exempelvis hur effektiva signalerna är på att väcka din 

uppmärksamhet. Detta genom att mäta tiden mellan att en signal ges och att signalen 

uppmärksammas.  

Det är fritt fram och uppmuntras att när som helst under testet ställa frågor eller komma med 

synpunkter. Tänk gärna högt och berätta spontant hur du tänker och reagerar under pågående 

simulatorkörning. Det finns inga rätt eller fel svar! 

Det är mycket viktigt att du avbryter körningen eller meddelar testledaren om du på 

något sätt upplever smärta eller obehag under det pågående testet! 

 

Samtliga personuppgifter kommer att behandlas anonymt. 
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Namn (Frivilligt):  
 
………………………………………..  
 
 
Kön: 
 
Kvinna  
 
Man  
 
 
  
Ålder: 
 
 ………………………………………..  
 
 
Hur många års erfarenhet har du av att köra buss i stadstrafik?  
 
………………………………………..  
 
 
Om du har annan erfarenhet av att vara yrkesförare vänligen ange fordonstyp och 
antal år.  
 
……………………………………….. 
 
Vi önskar att få filma simulatortesterna för att bland annat kunna mäta hur lång tid det 
tar mellan en given signal och upptäckten av signalen. Samtycker du till att bli filmad 
under simulatortestet?  
 
Ja   
 
Nej   
  
Vid presentationen av de framkomna resultaten kan det vara intressant att visa delar 
av simulatortesterna bland annat hur olika signaler fick dig som förare att reagera med 
mera. Samtycket du till att filmat material med dig visas upp vid presentationen av 
arbetet på Scania och KTH?  
 
Ja   
 
Nej   



XLIX 

 

Testprotokoll 

Inledning (15 min) 

 

 Välkomna föraren 

 Presentera examensarbetet (testledaren läser och ber testdeltagaren att fylla i 

personuppgifterna i dokumentet) 

 Introducera kontrollrummet 

 Introducera simulatorn  

 Introducera det simulerade fordonet 

 Etablera referens för siktområden. Testledare: Vänligen fäst blicken på höger 

backspegel (2), vänster backspegel (4), titta på hastighetsmätaren (5), titta på 

vindrutans övre högra hörn (1), titta på vindrutans vänstra övre hörn (3), föreställ dig 

att du tittar på en punkt på vägen 50 meter rakt framför dig (6).   

Körning 1 

 

 Under sträcka 1 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 1 (uppmärksamma höger) 

 Under sträcka 2 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 4 (varning 4 höger med ljud och ljus ) 

 Under sträcka 3 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 3 (varning 3 vänster med ljud och ljus) 

 Under sträcka 4 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 2 (varning 2 höger med ljud och ljus) 

 Under sträcka 5 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 1 (uppmärksamma vänster) 

 Under sträcka 6 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 3 (varning 3 höger med ljud och ljus) 

 Under sträcka 7 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 4 (varning 4 vänster med ljud och ljus ) 

 Under sträcka 8 (rakt fram) då förarens blick är i området (6 rakt fram), ge föraren 

signal 2 (varning 2 vänster med ljud och ljus) 
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Vila och utvärdering Körning 1. 

 

 Hur upplevde föraren simulatorn?  

 Utvärdering av signalerna i simulatorhytten.  

 Reprisläget är till stöd för att minnas situationen. (Visas direkt från dator) 

 Signalerna kan visas igen direkt i simulatorn från prototyp.  

 Testledaren sitter på passagerarplats  

 Föraren får ett protokoll och penna.  

 Testledaren för ett parallellt protokoll.   
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Signalnivåer 
 

Varning nivå 1 

Upptäcka risken! Bedöma läget och agera för att undvika att situation övergår till en 

risksituation. Agerandet kan ske i form av undanmanövrar (svänga åt sidan, bromsa, gasa) 

eller varna (signalhorn, ljustuta). På denna nivå bör agerandet kunna ske på ett säkert och 

komfortabelt sätt för förare, passagerare och övriga trafikanter. 

 
Varning nivå 2 

Upptäcka risken! Bedöma läget och agera för att undvika att risksituationen övergår till en 

omedelbar fara. Agerandet kan ske i form av undanmanövrar (svänga åt sidan, bromsa, gasa) 

eller varna (signalhorn, ljustuta). På denna nivå bör agerandet kunna ske på ett säkert sätt för 

förare, passagerare och övriga trafikanter. 

 
Varning nivå 3 

Upptäcka risken! Mycket liten eller ingen tid till att aktivt bedöma läget. Trigga instinktivt 

agerande för att undvika eller mildra konsekvenserna av omedelbar fara (kollision följt av 

överkörning av VRU). I förarsituationer innebär instinktivt agerande (baserat på tidigare 

träning och erfarenheter) vanligtvis att bromsa kraftigt alternativt att styra i riktning bort från 

risken (tillbaka till tidigare riskfritt område). På denna nivå bör agerandet kunna ske under ett 

övervägt risktagande där de sammantagna konsekvenserna av agerandet bedöms vara mindre 

omfattande än de konsekvenser som uppstår vid en lägre grad av agerande 

 
Varning nivå 4 

Kollision kommer sannolikt att inträffa inom mindre än 1 sekund eller har redan skett. 

Signalen uppmanar till att inte köra vidare eftersom skadade personer i behov av hjälp kan 

finnas fastklämda under bussen eller i dess omgivning. 
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Utvärdering av HMI-koncept efter körning 1  

 Hur kändes det att köra simulatorn? (Öppen fråga)  

 Hur uppfattar du signalen? (Öppen fråga) 

 Vid vilken risknivå är signalen lämplig att ge? Öppen fråga + muntlig rankning 

(rankning 0 ingen risk-10 mycket hög risk)  

 Överlämna dokumentet med risknivåer till föraren  

 Upplever du signalen som störande? (Öppen fråga + rankning 0-10)   

 Upplever du signalen som skrämmande? (Öppen fråga + rankning 0-10)  

 Hur tror du att du skulle reagerat och agerat på signalen om du hade fått den i en 

verklig körsituation? (Öppen fråga) 

 Är signalen enkel att upptäcka? (Öppen fråga + rankning 0-10)  

o Visuell symbol 

o Visuell placering    

o Visuell Storlek 

o Visuell Färgkodning   

o Visuell intensitet 

o Fast lysande/blinkning  

o  Ljud placering   

o Ljud ton 

o Ljud tonimpuls 

o Kombination av ljud och ljus    
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Körning 2 och 3 

Ordningsföljden mellan Körning 2 och Körning 3 skiftas för varannan testdeltagare. Mellan 

körningarna tillfrågas testdeltagaren om denna vill komma ut ur simulatorn och ta en vilopaus 

samt om testdeltagren har några spontana kommentarer på något av det inträffade. 

 

Körning 2  

Under Körning 2 inträffar ett scenarion där föraren ska svänga höger i en korsning. I samband 

med denna högersväng kommer en cyklist att kollidera med höger sida av bussen om inte 

föraren aktivt uppmärksammar, reagerar och agerar på risken för att undvika kollision. Under 

hela Körning 2 ges varningssignaler i förhållande till risknivå med VRUD-systemets HMI-

koncept    

 

Cirkatid 13 min  

 

Körning 3 

Under Körning 3 inträffar ett scenarion där föraren ska svänga vänster i en korsning. I 

samband med denna vänstersväng kommer en cyklist att kollidera med vänster sida av bussen 

om inte föraren aktivt uppmärksammar, reagerar och agerar på risken för att undvika 

kollision. Under hela Körning 2 ges varningssignaler i förhållande till risknivå med VRUD-

systemets HMI-koncept    

 

Cirkatid 13 min  

 

Efter Körning 2 och Körning 3 tillfrågas testdeltagaren om denne vill komma till 

kontrollrummet eller om testledaren ska komma till simulatorhytten för utvärdering av HMI-

konceptet. 
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Utvärdering efter körning 2 och 3 

 

 Be testdeltagaren att muntligen sammanfatta sina intryck från Körning 2 och 3.  

 Be testdeltagaren att muntligen diskutera kring HMI-konceptets utformning utifrån 

Van Deer Val skalan nedan.   

 

Användbart      Inte användbart 

Trevligt      Otrevligt 

Bra      Dåligt 

Besvärande      Ej besvärande 

Effektivt      Överflödigt 

Behagligt      Irriterande 

Hjälpande      Värdelöst 

Önskvärt      Ej önskvärt 

Uppmärksamhetshöjande      Sövande 

 

 

  

 

 Tror du att signalerna skulle vara förarstödjande i en verklig stadsbuss?  

 Vilka negativa effekter tror du att varningssignalerna kan medföra? 

 Vilka positiva effekter tror du att varningssignalerna kan medföra? 

 Är agerandet beroende av att du i ditt direkta eller indirekta synfält kan se och 

bedöma risken? 

 Hur effektiv är signalen i olika synfält? 

 Uppmärksammas risken genom att cyklisten upptäcks eller genom att varning ges? 

 Hur hade du föredragit att signalerna var utformade? 

 Skillnader mellan simulator och verkligt fordon? 

 Påverkas uppmärksamhetsnivån av frekvensen av varningssignaler och antalet 

riskabla trafiksituationer som eventuellt skiljer sig mot normal körning med 

stadsbuss i urban trafikmiljö? 

 Hur mycket påverkas resultaten av att simulatorhytten är en lastbil och inte buss?  

 Hur mycket påverkas resultaten av förarens ovana av simulator? 
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 Hur mycket påverkas agerandet (hur hårt föraren bromsar) av att det inte finns 

någon verklig rörelseenergi som ger återkoppling till retardationskraften? 

 Öppen diskussion 
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*http://www.thalesgroup.com/Portfolio/Security/D3S_product_heavy_vehicles_driving_simulators/?pid=1568  

BILAGA 13. SIMULATORTESTER AV 
FÖRARVARNINGAR 

I denna bilaga ges en närmare beskrivning av den simulator som användes vid testerna av 

VRUD-systemets HMI-koncept samt genomförandet av testerna. 

Simulator STFG 

Tester av utvecklat HMI-koncept genomfördes vid Stockholms Transport och 

Fordonstekniska Gymnasium STFG i en TRUST 3000 simulator utvecklad av Thales*. 

Simulatorhytten utgörs av en fullskalig Volvo FM lastbilshytt kopplat till ett avancerat 

rörelsesystem som följer fordonets rörelser i den simulerade trafikmiljön. Skärmar placerade 

kring simulatorhytten återger ett verklighetstroget synfält genom såväl vindruta och sidorutor 

som i backspeglar.  

Figur I illustrerar den simulator som användes vid testerna av VRUD-systemets HMI-koncept. 
Simulatorhytten är kopplat till ett avancerat rörelsesystem och skärmar placerade kring simulatorhytten 

återger ett verklighetstroget synfält. 

Det är möjligt att simulera körning med olika typer av fordonskonfigurationer, bland annat i 

urbana miljöer med en stor mängd omgivande trafikanter i form av gångare, cyklister, 

motorcyklar, personbilar och tunga fordon.  

 
Figur II illustrerar en simulatorkörning med en buss betraktad från fågelperspektiv då den framförs i en urban 

trafikmiljö. 

Från ett kontrollrum med nära anslutning till simulatorn är det möjligt att observera körningen 

via skärmar som återger samtliga vyer kring simulatorhytten eller annan valfri vy om så 

önskas. Det går även att kommunicera med föraren via ett högtalarsystem och observera 

denne via en kameramonitor. Fordonsparametrar presenteras även via en grafisk display där 

bland annat hastighet, blinkerssignal, gaspådrag och bromskraft kan avläsas. Samtlig data 

finns tillgänglig i realtid i kontrollrummet och kan även sparas i videofiler för fortsatt analys. 
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Figur III illustrerar skärmar i kontrollrummet samt grafisk display över fordonsparametrar för 
övervakning samt analys av simulatorkörning.   

Testdeltagare 

Vid testerna deltog sex elever samt två förarutbildare vid STFG samt tre erfarna 

stadsbussförare från Nobina Södertälje varav en även hade erfarenhet som förarutbildare. 

Utöver detta besöktes testerna även av flera personer från Scania som provkörde simulatorn 

och bidrog med synpunkter på HMI-konceptets utformning. Samtliga testdeltagare hade 

körkortsbehörighet för tung lastbil eller buss. Två av testdeltagarna var kvinnor och övriga 

män. Åldersspannet sträckte sig från 19-50 år. Testdeltagarnas erfarenhet varierade från att 

som minst kört tung lastbil i knappt ett år till som mest 25 års samlad erfarenhet av såväl 

körning och förarutbildning på tung lastbil och stadsbuss.  

Då testgruppens sattes samman var det primärt att erfarna stadsbussförare skulle vara 

representerade då de utgör den användargrupp som varit i fokus för HMI-konceptets 

utveckling. Det eftersträvades även en stor variation i testdeltagarnas ålder och tidigare 

erfarenheter som förare för att undvika en ensidig utvärdering av konceptet. Det var även 

önskvärt att samtliga testdeltagare skulle ha någon typ av erfarenhet av att framföra tunga 

fordon samt att gruppen till viss grad skulle spegla en typisk sammansättning av 

stadsbussförare med avseende på ålder- och könsfördelning.  

Att en relativt stor andel av testgruppen utgjordes av elever vid STFG motiveras av att det 

dels var praktiskt fördelaktigt eftersom de redan fanns på plats i skolans lokaler men 

framförallt för att de redan hade stor erfarenhet av simulatorn. Personer med ovana av 

simulatorn upplever ofta illamående om de inte stegvis får vänja sig vid simulatorn genom 

gradvis stegring av rörelser och komplexitet i körningen uppdelat av viloperioder på cirka 15 

minuter. Detta medför att testerna blir tidsomfattande att genomföra samt att utvärderingen av 

HMI-koncepet kan bli negativt påverkat. 

En generell regel för användartester är att resultatet av ett test genomfört med sex deltagare 

förblir detsamma oavsett ökande deltagarantal. Antalet testdeltagare valdes därför till att inte 

understiga sex och begränsas till maximalt 15 för att genomförandet och utvärdering av 

testerna skulle vara hanterbart inom ramarna för examensarbetet.  
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Figur IV illustrerar ett antal av deltagarna i simulatortesterna. 

 

Upplägg för tester 

Detta avsnitt beskriver det övergripande upplägget för testerna. För en mer detaljerad 

angivning av de punkter som ingick i testernas upplägg hänvisas till Bilaga 12. Upplägget för 

testerna kan översiktligt beskrivas genom punktlistan nedan: 

 

 Inledning  

 Simulatorkörning 1  

 Utvärdering efter simulatorkörning 1 

 Simulatorkörning 2   

 Utvärdering efter simulatorkörning 2  

 Simulatorkörning 3  

 Utvärdering efter simulatorkörning 3  

Inledning 

Testerna inleddes med att testdeltagaren välkomnades och fick en bakgrundsbeskrivning av 

examensarbetet och syftet med testerna samt ombads att fylla i en blankett med 

personuppgifter. En förutsättning för deltagande i testerna var att testdeltagaren förband sig 

till ett sekretessavtal med Scania vilken även skrevs på i samband med inledningen av 

testerna. Förarplatsen ställdes in och ett siktområde etablerades för respektive testdeltagare 

genom att blicken riktades mot kända referenspunkter vilket dokumenterades med en kamera 

riktad mot föraren. Om testdeltagaren saknade tidigare erfarenhet av simulator genomfördes 

en enkel introduktionsövning i en simulerad konbana.   

Övergripande för simulatorkörning 1, 2 och 3 

Samtliga körningar genomfördes i den typ av stadsmiljö som illustreras i Figur II med en 12 

meter lång tvåaxlig buss. HMI-konceptets varningssignaler triggades manuellt av testledaren 

som observerade körningen från kontrollrummet. Under körningarna spelades en ljudfil upp 

anpassad för att återge typiskt omgivningsljud vid förarplatsen i en stadsbuss. 
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 Ljud- och ljusmodul vänster A-stolpe                   Förarkamera       Ljud- och ljusmodul höger A-stolpe 

Simulatorkörning 1 

Under simulatorkörning 1 gavs varningssignaler utan koppling till trafiksituation eller 

varningsstrategi. Detta för att testdeltagarens uppmärksammande och tolkning av 

varningssignal inte skulle påverkas av en viss trafiksituation utan enbart vara beroende av 

varningssignalens utformning.  

Vid utvärderingen efter körning 1 togs bland annat frågeställningar upp rörande tolkning av 

den risknivå testdeltagaren upplever att varningssignalen förmedlar samt hur testdeltagaren 

troligen skulle uppmärksamma, reagera och agera på signalen vid körning i verklig 

trafikmiljö. 

Simulatorkörning 2 och 3 

Under körning 2 och 3 gavs varningssignaler kopplade till den varningsstrategi (se 3.4.1 

Varningsstrategi) som utvecklats för HMI-konceptet. Rådande risknivå bedömdes manuellt 

av testledaren utifrån observation i kontrollrummet av körningen. I respektive körning ingick 

ett scenario utformat för att utgöra en mycket hög risk för kollison med cyklist i samband med 

höger- eller vänstersväng i korsning. 

Vid utvärderingen efter körning 1 och 2 togs bland annat frågeställningar upp rörande hur 

förarstödjande eller störande varningssignalerna varit vid de situationer som inträffat under 

körningen samt hur HMI-konceptet antas fungera i verkliga trafiksituationer.  

Riggning i simulatorhytt 

I HMI-konceptets utformning ingår att de audiella och visuella varningssignalerna ska byggas 

in i A-stolparna. Då HMI-konceptets ljus- och ljudmoduler riggades efterstävades denna 

placering att efterliknas vid betraktande från förarplatsen. Övriga delar av prototypen samt 

utrustning doldes i största möjliga mån för att inte inverka på förarplatsens utseende. 

Högtalarna för uppspelning av omgivningsljudet i en stadsbuss placerades bakom förar- och 

passagerarstol. Kablage drogs utefter A-stolpar samt i vindrutans nederkant och prototypens 

arduinolåda placerades under passagerarstolen. Förarkameran placerades synligt på 

instrumentbrädet framför parkeringsbromsen men bedömdes inte utgöra någon större störning 

på förarplatsen eller siktfältet genom vindrutan. 

 

 

 

Figur V illustrerar riggning i simulatorhytten av HMI-konceptets ljud- och ljusmoduler samt 
förarkamera, betraktat från förarens perspektiv. 
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Inför testerna provriggades all utrustning i förarhytten. De visuella varningssignalerna 

luminansmättes från förarplatsen och justerades i förhållande till simulatorns omgivningsljus i 

enhetlighet med HMI-konceptets utformning. Likaså justerades de audiella varningssignalerna 

och ljudupptagningen från stadsbussar efter ljudnivåmätningar vid förarplatsen. Efter 

inmätningen hölls ljud- och ljusparametrarna oförändrade genom hela testserien.  

 

 

Figur VI illustrerar ljudnivåmätning vid simulatorhyttens förarplats för justering av audiella 
varningssignaler och ljudupptagning från stadsbuss. 
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Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer samt observationer är de huvudsakliga metoder som användes 

för insamling av subjektiva data vid simulatortesterna. Intervjuerna genomfördes i 

simulatorhytten och blev liksom all körning dokumenterad av förarkameran. Detta medförde 

att en stor mängd data fanns tillgänglig att återvända till även efter testera för att exempelvis 

studera testdeltagares reaktioner i olika körsituationer eller besvaranden av frågeställningar.  

För alla körningar sparades simulatorns videofiler över fordonsparametrar, bussen betraktad 

utifrån i ett fågelperspektiv samt från förarens perspektiv. Två av testdeltagarna genomförde 

dessutom samtliga körningar med utrustning för eye-tracking. Videoupptagningarna från 

simulatortesterna har bland annat kunnat användas för att analysera objektiva data rörande 

tiderna mellan given varningssignal och reagerande samt agerande. 

 

 

Figur VII illustrerar Tobii Glasses eye-tracking utrustning. Att avläsa testdeltagares ögonrörelser vid 
körning i simulatorn var en av de metoder som användes för insamling av objektiva data under 

testerna. 
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Utvärdering av HMI-koncept utifrån enskilt trafikscenario  

Nedan presenteras ett exempel på hur HMI-konceptet utvärderats utifrån subjektiv och 

objektiv data inhämtad under simulatortesterna. Exemplet avser ett scenario under Körning 2 

där kollison inträffar med cyklist i samband med att bussen ska svänga höger i en korsning. 

Scenariots händelseförlopp presenteras i kronologisk ordning genom kommentarer och 

skärmklipp från videoupptagningar. Vid tidpunkten 0,0 sekunder i exemplet har Körning 2 

pågått i cirka 1,5 minut.  

 

Tidpunkt 0,0 sekunder 

Testdeltagaren förbereder högersväng i korsning längre fram genom att ge blinkerssignal åt 

höger samt kontrollerar högerbackspeglarna. Blinkerssignalen förblir aktiverad genom hela 

scenariots händelseförlopp. Hastigheten är 10 km/h, gaspådraget 29 % och bromskraften 0 %. 

Testdeltagare efter körning:  

”Jag kontrollerade höger backspegel och tyckte att det var klart bakåt. Jag ser nu på reprisen 

att det finns en cyklist långt bort men den la jag inte märket till när jag körde” 

 

Figur VIII illustrerar trafikscenario vid tidpunkten 0,0 sekunder 
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Tidpunkt 4,0 sekunder 

Sedan Tidpunkt 0,0 sekunder har ytterligare en kontroll skett i höger respektive vänster 

backspegel. Hastigheten är 8 km/h, gaspådraget 12 % och bromskraften 0 %. Testdeltagaren 

har blicken riktad mot en cyklist som befinner sig framför fordonet.    

Testdeltagare efter körning:  

”Jag tyckte att jag hade bra koll bakåt och åt sidorna men var samtidigt lite störd av cyklisten 

framför. Han cyklade långsamt och var i vägen för mig men samtidigt ville jag inte köra om 

innan korsningen.” 

 

Figur IX illustrerar trafikscenario vid tidpunkten 4,0 sekunder 

 

Tidpunkt 7,0 sekunder 

Sedan Tidpunkt 4,0 sekunder har ytterligare en kontroll skett i höger respektive vänster 

backspegel. Hastigheten är 7 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 0 %. Bakifrån har 

cykeln hunnit upp bussen på höger sida. Varningssignal 1 ges på höger sida i enhetlighet med 

HMI-konceptets varningsstrategi. Detta uppmärksammas dock inte av testdeltagaren som 

fortfarande har blicken riktad mot cyklisten framför bussen. 

”Oj, kom cyklisten bakifrån ikapp på sidan så tidigt? Jag tycker att jag borde upptäckt honom 

eller att den gula varningstriangeln tändes.” 

 

Figur X illustrerar trafikscenario vid tidpunkten 7,0 sekunder 
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Tidpunkt 9,5 sekunder 

”Cyklisten framför svänger höger och jag gasar lite eftersom jag inte har tillräckligt med 

fart”   

 

Figur XI illustrerar trafikscenario vid tidpunkten 7,0 sekunder 
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Tidpunkt 11,5 

Bussens hastighet är 10 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 0 %. Testdeltagaren har 

blicken riktad mot vänster backspegel. Cyklisten vid sidan av bussen svänger plötsligt mot 

vänster (för att försöka passera mellan bussen och den avsmalnande vägkanten). 

Varningssignal 2 ges på höger sida i enhetlighet med HMI-konceptets varningsstrategi. 

Varningssignalen uppmärksammas och 0,4 sekunder efter att signalen inletts påbörjas en 

ögonrörelse mot höger  

 

”Jag kollade vänsterspegeln för att se om det var fritt att ta ut för svängen. Jag trodde att det var helt 

fritt på högersidan men direkt när jag fick varningssignalen förstod jag att det var något där. Jag vet att 
jag reagerade på ljudet men är inte säker på om jag såg ljuset i ögonvrån samtidigt” 

 

Figur XII 
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Tidpunkt 11,9-12,3 sekunder 

Testdeltagaren genomför en ögonrörelse från vänster till höger backspegel.  

 

Figur XIII 

 

Tidpunkt 12,3 

Bussens hastighet är 9 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 6 %. Testdeltagaren har 

blicken riktad mot höger huvudbackspegel. Dock har ännu inte cyklisten upptäcks som från 

förarplasten endast är synlig i den undre vidvinkelbackspegeln. Varningssignal 2 ges 

fortfarande på höger sida i enhetlighet med HMI-konceptets varningsstrategi. 

”Jag tror att jag började bromsa lite redan innan jag såg cyklisten” 

 

Figur XIV 
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Tidpunkt 12,4 

Bussens hastighet är 8 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 20 %. Testdeltagaren har 

riktat blicken mot cyklisten synlig i höger vidvinkelbackspegel. Varningssignal 3 ges på höger 

sida i enhetlighet med HMI-konceptets varningsstrategi. 

”Jag fick syn på cyklisten i vidvinkelspegeln samtidigt som det började blinka rött och tuta. 

Trodde inte att den skulle vara så nära men bromsade genast så hårt jag kunde. Det är ju inte 

direkt väntat att någon ska svänga in rakt mot en sådär. Hade han cyklat rakt fram hade jag 

nog inte svängt höger och klippt honom utan upptäckt i spegeln.” 

 

 

Figur XV 
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Tidpunkt 12,5 

Bussens hastighet är 5 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 36 %. Testdeltagaren har 

riktat blicken mot cyklisten synlig i höger vidvinkelbackspegel. Varningssignal 4 ges på höger 

sida i enhetlighet med HMI-konceptets varningsstrategi. 

”Jag vet inte direkt om jag hann tänka så mycket. Förstod nog att han skulle köra in i mig och 

försökte bara få stopp innan det skulle smälla. Jag bromsade så hårt jag kunde så 

förmodligen skulle jag haft liggande passagerare i hela bussen om det varit på riktigt”  

 

Figur XVI 
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Tidpunkt 12,6 

Kollision inträffar 

Bussens hastighet är 3 km/h, gaspådraget 0 % och bromskraften 46 %. 

”Det blev ju en kollison men jag stod ju så gott som still när det hände så jag det hade nog 

inte varit så farligt. Det är nog nästan värre med passagerarna än med honom. Nu kan jag ju 

gå ut och fråga hur fan han kör egentligen men hade det inte varit för varningen hade jag nog 

fått dra ut honom från under bussen”  

 

Figur XVII 

Tidpunkt 12,7 

Bussens hastighet är 0 km/h. Varningssignal 4 nedtrappning 1 ges på höger sida i enhetlighet 

med HMI-konceptets varningsstrategi. 
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BILAGA 14. MÄNNISKANS FÖRMÅGA OCH 
BEGRÄNSNINGAR 

Hela denna bilaga är baserad på utvalda delar av två redan befintlig teoristudier utförda inom 

ramarna för kognitiv ergonomi (Aho Tarkka & Nylén 2010) samt (Kjellin & Janson 2008). 

Kognition 

Kognition betyder ”intellektuella funktioner” och handlar om hur människan tar in och 

hanterar information. Den kognitiva informationsprocessen beskrivs i tre stadier genom vilka 

informationen passerar.  

1. Perception av information i omgivningen 

2. Bearbetning eller omvandling av den informationen 

3. Respons på informationen 

Perception, bearbetning och respons beror av flera faktorer och samspelar med flera delar av 

hjärnan (Wickens et al., 2004). En modell av informationsprocessen illustreras i figuren 

nedan. 

 

 Modell av människans informationsprocess (Osvalder & Ulfvengren, 2008, s. 344). 

Figur ovan visar hur människan får in information från omgivning via stimuli som syn, hörsel, 

smak, lukt och känsel. Sinnesreceptorer omvandlar dessa stimuli till nervimpulser som 

skickas till hjärnan. Informationen från nervimpulserna genomgår sedan en sållning bland 

annat beroende av kunskap och erfarenhet från långtidsminnet och den mesta delen av 

informationen sållas bort. Den information som inte sållas bort registreras dock en sensorisk 

informationsbuffert (SIB) som innehåller otolkad information. Ytterligare bortsållning av 

information sker sedan via uppmärksamhet, mönsterigenkänning och tolkning i minnet innan 

signalerna når medvetandet och ger upphov till en förnimmelse. Förnimmelsen kan sedan leda 

till en direkt respons, men kräver oftast bearbetning via minnet för problemlösning och 

beslutsfattande. Detta leder till en reaktion som i sin tur leder till nya stimuli. 
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Perception 

Perception betyder ”förnimmelse” eller ”varseblivning” och det är via perceptionen 

människan får information om sin omgivning. Människans kropp är utrustad med sensorer 

som reagerar på signaler från omgivningen. Biljoner nervceller sänder signalerna vidare till 

hjärnan vars uppgift blir att hantera och tolka informationen. Eftersom hjärnan inte kan 

fokusera på all inkommande information sållas en stor mängd bort. Den information som inte 

sållas bort ger emellertid upphov till en förnimmelse hos individen, så att denne blir medveten 

om informationen (Anderson, 2005). 

Top-down och bottom-up 

Information från omgivningen via sinnesreceptorer till hjärnan är bearbetning av typen 

bottom-up, se figur nedan, som innebär att informationen kommer direkt från 

sinnesreceptorerna. En individ kan också med sin kunskap, önskningar och förväntningar 

(lagrade i långtidsminnet) tolka omgivningen genom att uppskatta vad som borde finnas där. 

Detta är bearbetning av typen top-down och illustreras också i figur nedan. 

 

 Bearbetning av typen top-down grundas på erfarenhet medan bearbetning av typen bottom-up 
grundas på information från sinnesreceptorerna (efter Wickens, Lee, Liu & Gordon Becker, 2004, s. 

74). 

 

Uppmärksamhet 

För att signaler ska nå människans medvetande krävs att de är tillräckligt starka för att kunna 

upptäckas. Genom sinnena tar hjärnan hela tiden in stimuli. Stora delar av dessa sållas tidigt 

bort och endast en liten del av alla stimuli når människans medvetande. Den omedvetna 

sållningen påverkas till exempel av individens intresse, intensitet på stimuli, förväntningar, 

behov, nyhetsvärde och jämförelse. 

Delad och selektiv uppmärksamhet 

Uppmärksamhet och perception används tillsammans för att avgöra vad som är viktigast i en 

situation. Uppmärksamhet kan beskrivas som att använda mentala resurser i en situation, att 
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fokusera på något. Om en individ har uppmärksamhet på många områden blir kvalitén 

(uppmärksamheten) på områdena lägre. Eftersom de kognitiva resurserna är begränsade 

fördelas de dit de behövs eller dit individen väljer att rikta dem. Uppmärksamhet delas ofta 

upp i två typer; selektiv uppmärksamhet och delad uppmärksamhet (Wickens et al., 2004).  

Selektiv uppmärksamhet är att rikta mental kapacitet på ett specifikt område under en kort tid 

så att uppmärksamheten optimeras på just det området. Vilka områden en individ väljer att 

fokusera på beror av olika faktorer: utmärkande drag hos signalen, förväntningar på vad som 

ska hända, informationens värde samt hur ansträngande det är att skaffa sig informationen 

(Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Delad uppmärksamhet är när fokus måste ligga på flera uppgifter parallellt. Definitionen av 

delad uppmärksamhet är när uppmärksamheten är riktad mot två eller flera källor samtidigt 

utan att något informationsintag blir lidande. Dock kan vissa källor ibland inte kombineras av 

olika anledningar, till exempel för att de är för lika. Ju mer erfaren en individ är på en uppgift 

desto lättare är det att utföra saker parallellt eftersom den välbekanta uppgiften till slut går per 

automatik. Olika faktorer påverkar hur lätt eller svårt det är att genomföra uppgifter parallellt. 

En betydande faktor är hur stora mentala resurser de olika uppgifterna kräver; ju större krav 

desto svårare blir det att dela uppmärksamheten. En annan viktig parameter är hur lika 

uppgifterna är varandra eftersom lika uppgifter kräver aktivering av samma sinne vilket gör 

det svårare att dela uppmärksamheten. Ett exempel på lika uppgifter är att lyssna på en debatt 

och prata samtidigt (Osvalder & Ulfvengren, 2008). 

Att snabbt och ofta växla den selektiva uppmärksamheten mellan olika uppgifter kallas för 

växlande uppmärksamhet. Detta kan vara effektivt, eller till och med nödvändigt ifall det inte 

går att dela uppmärksamheten parallellt. Om växlandet går fort mellan uppgifterna blir 

resultatet lika bra som vid delad uppmärksamhet. Om det däremot går långsamt att växla 

uppmärksamheten mellan uppgifterna ökar risken för kognitivt tunnelseende vilket innebär att 

uppmärksamheten hålls fixerad på en uppgift eller informationskälla långt efter att en annan 

uppgift skulle ha uppmärksammats (Wickens et al., 2004).  

Situation Awarness 

Situation awareness, SA, handlar om att vara medveten om situationen runtomkring sig. Det 

kan vid körning till exempel handla om att veta var man är, vart man ska eller hur lång tid det 

kommer att ta, men också en medvetenhet om bilköerna bakom eller risken att krocka med 

bilen framför. Definitionen av SA är varseblivning om element i omgivningen inom tid och 

rum, förståelsen för deras betydelse och förutseende av deras status i den nära framtiden. För 

att kunna varsebli omgivningen är perception och därmed selektiv uppmärksamhet betydande. 

Både korttidsminnet och långtidsminnet spelar en viktig roll för att kunna tolka och förstå 

varseblivningen.  

Viktigt att komma ihåg är att SA inte är kopplat med prestation. Det är möjligt att uppnå hög 

SA men ändå prestera dåligt, eller utan att prestera alls. Således är det också möjligt att 

prestera väldigt bra utan att ha uppnått SA. Betydelsen av SA är inte så stor när det gäller 

rutinutföranden, men däremot i oväntade händelser. Hög SA i oväntade händelser är 

avgörande för att användaren ska reagera lämpligt och i tid (Wickens et al., 2004).  

Visuell uppmärksamhet 

Synskärpan varierar på näthinnan och den högsta upplösningen är samlad i gula fläcken. Även 

om det mänskliga ögat registrerar en stor del av synfältet är det endast en liten del av den 

totala synvinkeln som hamnar i gula fläcken. De visuella bearbetningsresurserna förbrukas till 

stor del av det synfält som ögat fokuserar på. Resurserna för bearbetning av det övriga 
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synfältet är därmed försvagade. Vanligtvis uppmärksammar individen den del av synfältet 

som denne fokuserar på, men det går att rikta den visuella uppmärksamheten även i synfältets 

periferi. Spotlightmetaforen behandlar visuell uppmärksamhet som en spotlight som kan 

flyttas runt för att fokusera olika delar av synfältet. Forskning på spotlightens storlek indikerar 

att den kan variera ett antal grader av synfältet, men ju större storlek på spotlighten desto mer 

begränsad blir den visuella bearbetningen av alla delar i fältet. En liten spotlight ger därmed 

större bearbetningsresurser, men om individen vill bearbeta material i andra delar av fältet så 

måste spotlighten flyttas runt, vilket tar tid (Anderson, 2005).  

Bearbetning av information 

Hur människan bearbetar information påverkas av minnet. Minnet är också tillsammans med 

selektiv uppmärksamhet viktiga faktorer vid beslutsfattande. 

Minnet 

Perception leder ibland direkt till en respons, som när handen reflexmässigt dras från en varm 

spisplatta. Men ganska ofta blir handlingen fördröjd eftersom individen först måste bearbeta 

den mottagna informationen i korttidsminnet. 

Vanligtvis behandlas korttidsminne och långtidsminne, men minnesprocessen kan även 

beskrivas i tre steg; sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne. Det sensoriska minnet 

kan hålla sensorisk information för korta stunder vilket oftast sedan försvinner (Passer & 

Smith, 2008). 

 

Samband mellan sensoriskt minne, korttidsminne och långtidsminne (efter Passer & Smith, 2008, s. 
253). 

En del av informationen från det sensoriska minnet går över till korttidsminnet, där 

information kan lagras tillfälligt. Hit kommer även information från långtidsminnet som tagits 

fram för bearbetning. Långtidsminnet har som funktion att lagra information som sedan kan 

tas fram vid behov och aktiveras i korttidsminnet. Korttidsminnet är begränsat vilket innebär 

att en individ bara kan hålla en begränsad mängd information i korttidsminnet samtidigt 

(Passer & Smith, 2008). Detta är viktigt att ta i beaktning vid utveckling av olika system som 

ska användas av människor. Det finns fyra betydande faktorer som påverkar människans 

förmåga att behålla information i korttidsminnet: hur mycket information som kan hållas aktiv 

(kapacitet), hur länge informationen kan hållas aktiv, hur lik informationen är annan befintlig 

information i korttidsminnet och andra pågående informationsprocesser och till sist hur 

mycket uppmärksamhet informationen kräver för att hållas aktiv (Wickens et al., 2004).  

I långtidsminnet finns information som ska återhämtas vid senare tillfälle. Faktorer som 

påverkar hur väl informationen kan kommas åt senare beror av två faktorer: hur ofta och hur 

nyligen informationen användes (styrkan) och hur väl informationen är sammankopplad med 

annan information i minnet (associationer).  
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Människor har så kallade mentala modeller om hur utrustning eller system fungerar. Dessa är 

modeller av dynamiska system och inkluderar individens förståelse för systemkomponenter, 

hur systemet fungerar och hur det ska användas. Mentala modeller är högst individuella och 

varierar i stor utsträckning mellan individer. Därför är det av största betydelse för 

systemutvecklare att ta hänsyn till att användarna kan ha annorlunda mentala modeller än 

utvecklarna själva. Om detta inte tas i beaktning riskerar systemet att bli oförståeligt för 

användaren (Wickens et al., 2004).  

Beslutsfattandet 

Informationsprocessen börjar vid beslutsfattande med att antydningar eller hintar från 

omgivningen sållas ut via selektiv uppmärksamhet och ger upphov till en förnimmelse som 

korttidsminnet registrerar och bearbetar. Hypoteser och möjliga handlingar genereras med 

hjälp av långtidsminnet och bearbetas i korttidsminnet där det slutliga beslutet tas. Viktiga 

begränsande faktorer vid beslutsfattande är därför selektiv uppmärksamhet, korttidsminnet 

och långtidsminnet.  

Bra beslut beror till stor del på omständigheterna. Till den utsträckning som människor har 

lämpliga resurser som de vet hur de ska tillämpa, tar de bra beslut. Människors beslutsfattande 

kan vara logiskt och systematiskt, men människor tenderar att ta till tumregler och 

förenklingar så fort de blir stressade, mentalt belastade eller tycker sig känna igen situationen 

(Wickens et al., 2004).  

Visuella informationsprocessen 

Ovan beskrivs hur alla kroppens sinnen tar in information och hur den sedan bearbetas. Nedan 

beskrivs hur visuell information i synnerhet hanteras i den kognitiva processen. 

Igenkänning 

Visuell perception delas ofta in i två faser; den första där former och objekt urskiljs från 

omgivningen och den andra där former och objekt tolkas och ”känns igen”.  

Hjärnan känner igen objekt via mönster, så kallad mönsterigenkänning, men hur detta går till 

finns det olika teorier om. Enligt en teori jämförs stimulus från omgivningen med mönster 

eller schabloner i hjärnan. Den schablon som matchar signalen bäst väljs ut och ger upphov 

till en förnimmelse. Enligt en annan teori känner hjärnan först igen de separata delar som 

utgör ett mönster eller en schablon och sedan deras kombination. När hjärnan sedan ska känna 

igen större objekt som en häst eller kopp känns de igen som en sammansättning av ett 

begränsat antal delobjekt.  

Ovan beskrivet är bottom-up bearbetning, det vill säga att ögats fotoreceptorer ger information 

om omgivningen så att hjärnan kan tolka den. Top-down bearbetning i den visuella 

informationsprocessen är när sammanhanget eller generell kunskap om omgivningen guidar 

perceptionen. Detta kan exempelvis utnyttjas när bottom-up bearbetningen är begränsad, 

eftersom generell kunskap på hög nivå bidrar till tolkningen av perception på låg nivå. Om det 

till exempel är dimmigt kan hjärnan gissa vad en skylt eller text visar med hjälp av 

sammanhanget och tidigare erfarenhet. Visuell perception är en kombination av bottom-up 

och top-down bearbetning (Anderson, 2005). 

Skanning och sökning 

För att kunna få en uppfattning om hur ett objekt ser ut krävs att blicken faller på objektet. 

Människan söker efter objekt i omgivningen med hjälp av ögonrörelser. Det finns två typer av 

visuellt informationsintag; sökning och skanning. Vid sökning är målet okänt och mer 
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slumpmässiga ögonrörelser används. Skanning används när individen vet vilket mål som 

eftersöks vilket leder till mer systematiska ögonrörelser, vilka går uppifrån och ned och från 

vänster till höger. Resultatet av sökning eller skanning beror på hur iögonfallande objektet är 

(bottom-up) och förväntningar på objektets utseende eller placering (top-down). Forskning har 

visat att om ett objekt inte utmärker sig med någon unik egenskap gentemot omgivningen 

krävs sökning och igenkänning genom mönsterigenkänning. Om objektet däremot utmärker 

sig går processen fortare och objektet identifieras med mindre ansträngning (Anderson, 2005).  

 

Visuella fält med huvud- och ögonrörelse 

 

Varje öga hos en människa har ett synfält som i ett horisontalplan breder ut sig 150 grader, 

varav 90 grader är utanför och 60 grader innanför line of sight. Då överlappar vänster och 

höger öga ett 120 graders fält, det så kallade binokulära-synfältet. Huvudrörelser är att anse 

som enkla inom ett område av 45 grader åt sidorna från line of sight, samt maximalt 50 grader 

upp och ned. Horisontell ögonrörelse är optimal i ett område 15 grader till höger och vänster 

om line of sight. Ögat kan som mest röra sig 30 grader i sidled i en kontinuerlig rörelse. 

Vertikal ögonrörelse är optimalt 15 grader upp och ned från horisontalplanet, medan maximal 

ögonrörelse är 45 grader uppåt och 65 grader nedåt. Ögats förmåga att uppfatta färg, form, 

detaljer och rörelser är som högst kring line of sight. Längre ut i det binokulära-fältet avtar 

denna förmåga (SAE J985 Reaffirmed DEC2002) 

 

Stress 

Stress påverkar människors sätt att bearbeta och hantera information. Stress kan öka 

prestationen upp till en viss nivå, men ytterligare stress gör att prestationen försämras. Vid 

stress minskar korttidsminnets kapacitet så att individen kan uppleva att det blir ”tomt i 

huvudet” och risken för tunnelseende ökar. Tunnelseende innebär att individen är så stressad 

att denne endast kan fokusera på en sak utan att kunna ta in nya stimuli. Eftersom 

korttidsminnet blir begränsat försvåras också åtkomsten av information ur långtidsminnet, 

även om långtidsminnet inte direkt påverkas av stress. Då hämtas oftast minnen ur 

långtidsminnet som ofta eller nyligen har aktiverats eller är väldigt starka. Överinlärning av 

beteende i en viss situation är därför ett sätt att automatisera en individs beteende så att det 

blir mindre resurskrävande under stress när denna situation dyker upp (Osvalder & 

Ulfvengren, 2008). 
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BILAGA 15. REAKTIONS- OCH STOPPTIDER 

Hela denna bilaga baseras på information inhämtad från (Visual Expert 2 u.å.). 

Uppfattning – reaktionstid 

En generell regel som i många sammanhang används är att människans reaktionstid är 1,5 

sekunder. I själva verket är reaktionstid ett komplext ämne där en lång rad av faktorer 

påverkar hur lång tid det tar för föraren att agera från det att en trafiksituation som kräver 

åtgärd blir upptäckt.  

Mental bearbetningstid 

Den mentala bearbetningstiden är den tid det tar för en respondent att uppfatta att en signal 

skett och att besluta om en handling. Ett exempel är den tid det tar en förare att upptäcka en 

fotgängare som går ut i vägen direkt framför fordonet och att besluta om att bromsa. Den 

mentala bearbetningstiden kan delas in i 4 undernivåer. 

 

 Upptäckt: Det tar tid att upptäcka sinnesintryck från objekt (det är ett objekt på 

vägen). Hur lång tid är beroende av faktorer såsom förarens uppmärksamhetsnivå och 

beredskapsnivå. Tiden ökar exempelvis om föraren är distraherad eller om objektet 

befinner sig i synfältets periferi. Större signalintensitet (ljusstyrka, kontrast, storlek, 

ljudstyrka, etc.) minskar reaktionstiden. 

 

 Perception/Identifiering: Den tid det tar från det att föraren är medveten om att något 

är i synfältet till dess att sinnesintrycket är tolkat (objektet på vägen är en person). Den 

tid det tar att utföra tolkningen är bland annat beroende av förarens förväntningar och 

sannolikhetsbedömning av att det kan dyka upp ett objekt på vägen med formen av en 

människa vid en viss plats och tidpunkt. Överraskande eller osannolika sinnesintryck 

tar längre tid att tolka. 

 

 Situationsmedvetenhet: Den tid det tar att känna igen och tolka situationen, extrahera 

dess innebörd och eventuellt extrapolera in i framtiden. Till exempel, en förare tolkar 

sinnesintryck som att en fotgängare befinner sig på vägen framför fordonet, 

kombinerar denna information med kunskap om sin egen hastighet och avstånd samt 

gör en bedömning av trolig händelseutveckling – en kollison kommer att inträffa 

mellan fordonet och fotgängaren om inga åtgärder vidtas. Liksom vid 

perception/identifiering tar denna process längre tid för en förare som inte är van vid 

situationen sedan tidigare. 

 

 Reaktion: Den tid det tar att besluta om åtgärd och att mentalt programmera den 

signal som skickas från hjärnan till berörda muskelgrupper. (”jag ska styra vänster 

istället för att bromsa”). 

 

Rörelsetid 

Det tar tid att utföra de erforderliga muskelrörelser som krävs för att exempelvis lyfta foten 

från gaspedalen, flytta den till bromsen och trycka ned pedalen. I allmänhet tar det längre tid 

att utföra komplexa rörelser men det finns flera faktorer som påverkar den erforderliga tiden 

för att genomföra en rörelse. Bland annat medför emotionell upphetsning vid nödsituationer 
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att grovmotoriska rörelser blir snabbare men att förmågan att genomföra finmotoriska rörelser 

försämras. 

 

Bromssystemets responstid och fysikalisk bromssträcka 

Från det att föraren trycker på bromsen finns det en tröghet i bromssystemet innan 

inbromsningen tar vid. Hur lång tid det sedan tar från att inbromsningen påbörjas till dess att 

fordonet har stannat är beroende av fysikaliska faktorer såsom rörelseenergi (fordonets 

hastighet och massa), friktion mellan vägbanan och fordonets däck etc. 

 

Reaktionstid i förhållande till beredskapsläge 

Förarens beredskapsläge påverkar kraftigt reaktionstiden vid en inbromsning. En generell 

indelning av förarens beredskapsläge och uppskattning av reaktionstider kan göras enligt 

nedan: 

 

 Förväntad händelse: Föraren är beredd och bedömer det sannolikt att 

trafiksituationen kan komma att medföra en nödvändig inbromsning. Reaktionstiden 

är i detta fall 0,7 sekunder varav de första 0,5 sekunderna utgörs av perceptionstid följt 

av 0,2 sekunders rörelsetid för att släppa upp gaspedalen, flytta foten till bromsen och 

trycka ned pedalen.  

 

 Oväntad händelse: Föraren är inte förberedd på att händelsen skall inträffa men är 

van vid att situationen kan inträffa vid normala trafikförhållanden . Exempel på 

oväntade händelser är då trafikljus slår om till rött eller då bilen framför bromsar. 

Reaktionstiden är i detta fall cirka 1,25 sekunder. Perceptionstiden ökar till över en 

sekund men rörelsetiden förblir oförändrat 0,2 sekunder. 

 

 Överraskande händelse: Föraren ställs inför en mycket ovanlig trafiksituation. 

Exempel på överraskande händelse är då en cyklist väjer ut i vägen i fordonets direkta 

närhet. I detta fall ökar tiden för att tolka händelsen och ta beslut om agerande. 

Faktorer som i viss utsträckning påverkar reaktionstiden är avståndet till det upptäckta 

objektet samt om det närmar sig från förarens sida och först blir synligt i det perifera 

seendet. För objekt som kommer in i förarens synfält från sidan är reaktionstiden 1,5 

sekunder till några tiondels sekunder snabbare om objektet direkt synliggörs i mitten 

av synfältet. Perceptionstiden är 1,2 sekunder och rörelsetiden ökar till 0,3 sekunder. 

 

Kritisk nivå 

Förare bromsar snabbare vid mer kritiska situationer där tiden till kollision är kortare på grund 

av hög hastighet och/eller då objektet befinner sig nära fordonet vid upptäckt. Detta 

förhållande gäller dock till en viss gräns där reaktionstiden drastiskt ökar vid mycket kort tid 

till kollision. Detta beror oftast på att samtliga tillgängliga handlingsalternativ medför 

allvarliga negativa konsekvenser bland vilka föraren försöker att finna det mest lämpliga. I 



LXXVIII 

 

trafiksituationer där involverad motpart bryter mot rådande trafikregler, tenderar förare att 

inte agera och avvakta i väntan på motpartens fortsatta agerande. Ytterligare ett exempel på 

faktor som förlänger reaktionstiden på grund av att föraren tvekar är då möjliga 

handlingsalternativ begränsas till att bryta mot normalt handlande som att väja ut i mötande 

körfält för att undvika kollision med cyklist i det egna körfältet. 

Kognitiv belastning 

Vid ökande kognitiv belastning ökar förarens reaktionstid vid inbromsning. Exempelvis att 

styra fordonet längs en slingrande väg, ställa in bilradion eller att använda en mobiltelefon 

ökar reaktionstiden med cirka 0,3-1 sekund och däröver beroende på omständigheterna. 

Stimulus-respons kompatibilitet 

En orsak till många olyckor är att människor tenderar att reagera bort från ett negativt 

stimulus. Om exempelvis en kollison är på väg att inträffa på fordonets högra sida styr föraren 

åt vänster in i körfältet för mötande trafik vilket orsakar en mer allvarlig kollision. Människan 

har lättare att bedöma vad som ska göras för att undvika en direkt överhängande risk än att 

mentalt bedöma vilka riskkonsekvenser handlandet medför i den direkta framtiden. 

Ålder och kön 

Det finns studier som påvisar att reaktionstiden försämras med stigande ålder. För förare 

kompenseras detta dock ofta av att äldre förare är mer erfarna än yngre. Det finns uppgifter 

om att kvinnor reagerar något långsammare än män.  

Signalens natur 

Ett bromsljus eller ett tydligt objekt på vägen framför fordonet är lättare att upptäcka än 

exempelvis ändringar i relativ hastighet i förhållande till ett objekt framför. 

Många kollisioner inträffar på grund av att förare inte uppmärksammar i tid att ett fordon 

framför har stannat. 

Ett generellt problem är att förare har svårt att bedöma tiden till kollison särskilt för objekt 

som närmar sig framifrån jämfört med objekt som närmar sig från sidan. Komplexiteten i att 

bedöma ett objekts avstånd och hastighet ökar ytterligare om både betraktaren och det 

betraktade objektet är i rörelse jämfört med om betraktaren är stationär. 

Synlighet 

Reaktionstiden ökar vid försämrade siktförhållanden såsom regn, dimma, mörker och låga 

kontrastförhållanden. Det finns studier på att reaktionstiden ökar kraftigt då synsinnets stavar 

blir de enda fotoreceptorerna vilket är fallet i mörker. Svagare omgivningsljus medför å andra 

sidan att kontrasten för exempelvis trafikljusens signaler blir tydligare. 

Rörelsekomplexitet 

Mer komplicerade muskelrörelser tar längre tid att utföra. Rörelserna för att släppa upp 

gaspedalen, flytta över foten till bromsen och trycka ner pedalen tar cirka 0,15 till 0,3 

sekunder längre tid än att styra undan med ratten förutsatt att föraren har händerna på ratten. 

Skillnaden i rörelsetid för de båda undanmanövrarna antas vara oberoende av skillnader i 

perceptionstid. 
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BILAGA 16. RIKTAT LJUD 

Hela denna bilaga baseras på information inhämtad från Lexters hemsida (Lexter) 

Riktbarheten hos en vågproducerande källa beror på källans storlek jämfört med våglängden 

som den producerar. Hörbart ljud har våglängder som ligger mellan några centimeter och upp 

till några meter. Eftersom dessa våglängder är jämförbara med ett par normalstora högtalare 

sprider sig ljudet. Endast genom att tillverka en ljudkälla som är mycket större än de 

våglängder den producerar kan man rikta ljudet i en smal stråle. 

Det är dock inte praktiskt att åstadkomma riktat ljud genom att använda sig av 

högtalarmembran som är tiotals meter i diameter. För att få ut en smal ljudstråle ur en liten 

akustisk källa måste man istället generera ultraljud. Våglängden hos ultraljud är endast några 

millimeter, vilket är betydligt mindre än storleken på källan, detta gör att ljudet färdas i en 

extremt smal stråle. Ultraljudet som sänds ut innehåller frekvenser på ca 50 000Hz vilket kan 

ställas i relation till att det mänskliga örat uppfatta frekvenser mellan ca 20-20 000 Hz. 

Ljudstrålen är ca 0,5 m i diameter och sprids endast med ca 5-10 grader från ljudkällan. 

När det högfrekventa ljudet färdas i en smal stråle genom luften förvrängs det på ett 

förutsägbart sätt. Denna förvrängning framhäver delar i den hörbara bandvidden som kan bli 

exakt styrd. Genom att generera rätt ultraljudsignal kan i stort sätt vilket ljud som helst skapas 

i luften. Om en person bryter ljudstrålen så uppfattas det som att ljudet kommer inifrån 

huvudet på den plats där personen befinner sig. Ljudet är endast hörbart för den som står i 

ljudstrålens direkta väg. Ljudet kan även reflekteras emot en hård yta för att placera ljud på en 

plats där man normalt inte kan eller vill använda sig av normala ljudkällor. Detta kallas för 

projicerat ljud och uppfattas som om det kommer därifrån ljudet reflekterats. 
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BILAGA 17. FRAMFÖRANDE AV TUNGT FORDON  

Hela denna bilaga baseras på information inhämtad från Tungboken: att köra lastbil och buss 

utgiven av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR 2010). 

 

Yrkesetik och arbetsmiljö  

Yrkesförare har ett stort ansvar för säkerhet i trafiken, sitt gods och sina passagerare liksom 

att transporten även ska vara ekonomisk och med låg miljöpåverkan.  

Yrket innebär en stor frihet, omväxling och spänning men även mycket press. Yrkesförare ska 

under stressade förhållanden leva upp till alla de regler som styr trafiken och samtidigt kräver 

kunder, passagerare och medtrafikanter att du bemöter dem på ett trevligt sätt.  

Förr kallades yrkesförare för vägens riddare och det var en självklarhet att hjälpa privatbilister 

som fått problem efter vägen. Det allmänna omdömet om yrkesförare har blivit sämre och en 

bidragande orsak är säkert att det uppskruvade tempo förarna lever under. Trafiken har blivit 

hetsigare., leveranstiderna kortare och konkurrensen från utlandet hårdare. Många yrkesförare 

upplever att klockan är det största stressmomentet. Tidtabeller ska hållas, kunderna är 

stressade och det allmänna tempot högt uppskruvat. Under dessa villkor har yrkesförare till 

stor del ett serviceyrke där det är helt avgörande att kunden blir nöjd och kommer tillbaka. 

Bussförare måste naturligtvis vara skickliga förare men det räcker inte. Hon eller han måste 

också vara trevlig mot kunderna, det vill säga passagerarna. Att bemöta kunderna med 

vänlighet även i situationer när man själv möts av surhet och ilska är en styrka som lönar sig i 

längden. Det är viktigt att aldrig visa sig ovänliga eller irriterade, alltid vara tillmötesgående 

och beredda att erbjuda en hjälpande hand samt ge tydlig och konkret information särskilt i 

kritiska situationer. Som förare vinner du även passagerarnas förtroende genom att köra 

säkert, lugnt och mjukt. 

 

Bromsa rätt 

De gånger du måste trycka på färdbromsen ska du bromsa mest i början och sedan successivt 

lätta på bromspedalen. Då får du en behagligare inbromsning. Om du ska stoppa bör du släppa 

bromspedalen ögonblicket innan fordonet stannar, så slipper du stoppknycken.” 

 

Principer för svängar med tungt fordon 

Eftersom ditt fordon kräver stort utrymme är det viktigt att du är noggrann med din placering. 

Ofta måste du placera ditt tunga fordon på ett helt annat sätt än när du kör personbil. Det är 

placeringen som kan avgöra hur du lyckas med din manövrering och dessutom ska 

placeringen ge viktigt information till övriga trafikanter. Inte minst gäller detta vid tvära 

svängar. I regel måste ett stort fordon ”gå ut åt fel håll” innan svängen och ta utrymme från 

andra trafikanter före, i och efter svängen. Detta gäller såväl höger som vid vänstersväng. Vet 

du inte hur det ser ut efter svängen måste du ta ut utrymme före den för att klara svängen. Var 

noga med uppsikten snett bakåt och var beredd på att andra trafikanter kan missförstå dina 

manövrar.  

Planera svängen i god tid. 20 km/h kan kännas som en låg hastighet när du kör personbil, men 

när du ska ta dig runt 90-graders hörn med ett tungt fordon är 20 km/h en mycket hög 

hastighet. För hög hastighet ökar ofta vältningsrisken.  
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Spårförskjutning  

Ju längre ditt fordon är, desto större blir i regel den så kallade spårförskjutning vid sväng. 

”Bredden” mellan det yttre framhjulet och det inre bakhjulet ökar avsevärt desto tvärare 

svängen är. 

 

Överhäng 

Vid tvära svängar måste du tänka över fordonets överhäng, det vill säga hur stor del av 

fordonet som skjuter ut framför framaxeln och bakom den sista axeln. Ju större överhäng 

desto större risker. Det är framför allt bussar som har stora överhäng, men det förekommer 

också på en del lastbilar, i synnerhet med påhängsvagnar. Risker kan bland annat uppstå vid 

hållplatser där främre och bakre överhänget sveper in då bussen svänger in till hållplatsen 

respektive svänger ut från den. Den yta överhänget sveper över kallas svepyta.  

 

Högersväng 

Högersväng med tungt fordon är ett svårt och riskabelt momenten. Under förarutbildning för 

B-kort lär trafikskolorna ut att man ska placera sig så nära intill högerkanten som möjligt inför 

en högersväng. Vid högersväng med ett tungt fordon måste man nästan alltid gå ut till vänster 

före svängen. Ibland måste du rent av köra in på de mötandes körbana för att ta dig runt 

hörnan. Likaså måste du kanske efter svängen gå över i motsatt körbana under en kort sträcka.  

Det är viktigt att genom placering och teckenangivning tydligt tala om för andra trafikanter att 

du ibland måste ta ut utrymme från dem för att kunna svänga. Det handlar inte om bufflighet 

eller nonchalans, vilket de flesta andra trafikanter förstår, men du måste naturligtvis vara 

uppmärksam så att inga missförstånd uppstår.  

Problemet gäller såväl lastbil som bussar, men allra tydligast blir det vid 

fordonskombinationen lastbil med släp. 

Kommer det trafik i korsningen ska du släppa fram den, även om väjningsreglerna säger något 

annat. Ditt fordon tar så mycket plats att du bör vänta även om du står ute i korsningen.  

Motsvarande problematik gäller även vid vänstersväng  

Vid dessa manövrar måste du alltid vara beredd på att andra trafikanter kan missförstå dig och 

försöka göra omkörningar. Var därför noga med uppsikten snett bakåt.”  

 

Ledbuss 

Ledbussens främre och bakre del är sammankopplade via dragspelet. Från kopplingen går 

länkarmar till bussens bakersta hjulpar, som därigenom är vridbra. När framhjulen vrids 

kraftigt åt ett håll, vrids de bakersta hjulen åt motsatt håll. Detta är viktigt att tänka på vid 

tvära sidoförflyttningar.  

Om bussen exempelvis stannat tätt intill en trottoarkant och föraren svänger kraftigt vänster 

för att komma tillbaka ut i trafiken, går bakhjulen ut några meter åt höger och hamnar på 

trottoaren. Föraren måste i förväg planera stoppet med hänsyn till detta beteende.  
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Buss med svängande bakaxel 

Bussar som har svängande bakaxel går ut åt fel håll med bakänden i förhållanden till rattens 

vridning. Detta sker exempelvis vid byten av körfält och kan orsaka kollisioner eftersom 

medtrafikanter sällan är beredda på att bussen beter sig så.  

 

Backa med buss 

Backning är en riskabel manöver med alla typer av fordon men kanske i synnerhet med buss. 

Inte för att en buss skulle vara särskilt svår att manövrera utan för att ofta finns många 

människor runt bussen  

När du stannat med din buss för av- eller påstidning är det lätt hänt att en eller flera personer 

plötsligt befinner sig bakom bussen utan att du upptäckt det. Bakom bussen finns en död 

vinkel där föraren inte kan se något., varken i backspeglarna eller genom att vrida huvudet 

och titta bakåt.  

Du ska aldrig backa förrän du är absolut säker på att ingen befinner sig i den döda vinkeln. 

Tveka inte att be om hjälp med uppsikten när du backar”   

 

Oskyddade trafikanter 

Ta särskild hänsyn till cyklister och mopedister. De kan vinkla till under omkörning. 

Dessutom kan de sugas mot ditt fordon på grund av vinddraget. Håll uppsikt i backspeglarna 

under hela omkörningen. Var extra uppmärksam vid högersväng. Högersvängande tunga 

fordon är inblandade med många allvarliga olyckor med oskyddade trafikanter.  

Kör aldrig om cyklande barn på ställen där du saknar möjlighet att gå ut extra långt åt vänster 

under hela omkörningen  

 

Busshållplats 

Under 50 km/h gäller väjningsplikt för övrig trafik då bussen gett blinkerssignal men enbart i 

det högra körfältet. Lagtexten säger dock att bussföraren måste vara särskilt försiktigt och vid 

eventuell kollision kan inte bussföraren hänvisa till att ha rätten på sin sida. 

 

  



LXXXIII 

 

 


