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Förord 
Detta examensarbete omfattar 20 poäng och är avslutningen på min tid vid Luleå Tekniska 
Universitet. Arbetet har genomförts under våren och sommaren år 2000. 
 
Examensarbetet, liksom min utbildning, innehåller en del Geografisk Informations Teknik 
(GIT) men arbetet har utförts vid avdelningen för Trafikteknik på institutionen för 
Samhällsbyggnadsteknik och jag kommer alldeles snart att bli civilingenjör i 
Samhällsbyggnadsteknik med inriktning mot samhällsplanering och GIT. 
 
Även om du just nu förmodligen inte alls vet vad detta arbete omfattar så passar jag här på att 
tala om att en stor del av detta exjobb använts till att skriva ett program för att underlätta 
tolkningen av data. Anledningen till detta är enkel, det fanns inte något kommersiellt program 
som kunde användas. I arbetet med detta program har jag haft stor hjälp av mina kurskamrater 
som helt inriktat sig mot GIT och därmed har lite djupare kunskaper på det området, främst 
Mattias Långström. 
 
Andra människor som varit till stor hjälp och bör avtackas här är min handledare Glenn 
Lundborg och Per-Erik Wikström båda från avdelningen för Trafikteknik. 
 
Rättigheterna till programvaran som utvecklades under detta examensarbete ägs av mig. 
Trafikteknik har ”en licens” med rätt att modifiera programmet för eget bruk. Är ni 
intresserad av programvaran så hör gärna av er till mig via e-post 
magnus.holmstrom@mail.com  
 
Till sist bör också nämnas att en instrumenterad cykel är ett viktigt hjälpmedel för att studera 
systemeffekter av trafiksäkerhetsåtgärder vilket LTU gör på uppdrag av vägverket i Storuman 
och Luleå 
 
 
 
Luleå, 10 december 2000 
 
Magnus Holmström 
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Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver hur man med hjälp av olika tekniska hjälpmedel monterade på en 
cykel kan mäta och senare analysera olika trafiksituationer. Syftet har varit att försöka få 
klarhet i hur en instrumenterad cykel fungerar, vilken utrustning som behövs, hur den ska 
användas och vilket resultat man kan förvänta sig att få ut från mätningar med en sådan cykel.  
 
Tanken är att cykeln ska kunna användas både för att studera cykelvägarnas fysiska 
utformning och trafikanters beteende varför den utrustas med två stycken videokameror, en 
riktad framåt med syfte att filma det som cyklisten ser och en riktad bakåt med uppgift att 
filma de trafikanter som rör sig bakom cyklisten. 
  
För att lagra information om cykelns position och hastighet tillsammans med uppgifter om 
exakt när man befann sig på den platsen användes en GPS-mottagare framtagen för 
färdloggning, Exylog. 
 
För att enkelt kunna tolka insamlade data från GPS och videokameror behöver dessa 
sammanställas och redovisas på ett enkelt och tydligt sätt. Detta gjordes genom att överföra 
videofilmerna till digitalt format och spela upp dem på en PC samtidigt som cykelns position 
ritas in på en kartbild. För att detta skulle fungera konstruerades ett nytt program, Bike 
Information Program (BIP), som en del av detta projekt.  
 
Det finns tre olika sätt att använda cykeln. Det första är att en expert cyklar omkring och 
filmar trafikmiljön längs en bestämd sträcka. Detta kan vara speciellt användbart för att 
studera och jämföra olika vägar före och efter ombyggnad.  
 
Ett annat sätt att använda cykeln är att låta en person som inte är insatt i studien använda 
cykeln som om det vore dennes egen. Man får då möjligheten att studera både hur 
testcyklisten och omgivande trafikanter uppträder i trafiken 
 
Ett tredje sätt att använda cykeln på är att låta en ”expertcyklist” leta upp andra cyklister ute i 
trafiken och filma deras färd.  
 
Det viktigaste resultaten från försöken är att: 

• Det fungerar att montera videokameror på en cykel, kamerorna sitter fast och bilden 
blir stadig.  

• Tekniken att använda GPS för positionering och hastighetsbestämning fungerar bra.  
• För att få en bild av hur trafiken längs ett cykelstråk fungerar krävs att man cyklar 

flera gånger fram och tillbaka. 
• Programvaran, BIP, är en bra hjälp för att tolka insamlade data. 

   
Som ett alternativ till att använda GPS och videokameror för att samla in data studerades 
möjligheten att använda en cykeldator för att mäta avstånd och hastighet och en bandspelare 
för att kommentera den fysiska trafikmiljön. Fördelarna med denna metod är att det är snabbt, 
enkelt och konkret.  
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Abstract 
This Master thesis describes how you can setup technical equipment on a bicycle to measure 
and later analyze different traffic situations. The purpose has been to figure out how an 
equipped bicycle operates, which equipment you need, how it should be used, and which 
result you could expect from tests with such a bicycle.  
 
The intention is that it should be possible to use the bicycle for studying the traffic 
environment and the behavior of the road-users. Therefore the bicycle is equipped with two 
video cameras, one pointing forward and one backward. 
 
To store information about the position and the speed of the bicycle together with the exact 
time a GPS-receiver was used. 
 
In order to be able to easily interpret the collected data from the GPS-receiver and the 
cameras, there is a need for a simple and understandable method of summarizing this 
information. The method used in this project is to convert the videotapes to data files and 
show them simultaneously on a PC together with information from the GPS. Since there is no 
commercial software available for the operation, a software was developed as a part of this 
project, the so-called Bike Information Program (BIP). 
 
There are three different methods to collect data from the field. The first is to have an expert 
riding the bicycle along a previous decided path and capture the environment on tape. This 
could be especially useful when comparing a road before and after reconstruction. 
 
Another way of using the bicycle is to have a person that is not involved in the study riding 
the bicycle like it was her/his own. This gives an opportunity to study both the behavior of the 
person riding the bicycle and the behavior of surrounding road users. 
 
The third method is to let an expert rider follow other cyclists and film their movements.  
 
The most important results from the study is: 

• It is possible to setup a bicycle with video cameras and get a steady picture. 
• The use of a GPS-receiver to determine speed and position is feasible. 
• It takes several rides to get a god picture of the traffic environment along a path.  
• The software, BIP, is a good help in visualizing and analyzing the captured data 

 
As an alternative to use the GPS and video cameras for capturing data, it is suggested that a 
standard commercially available bicycle computer for distance and speed measurement is 
used in combination with an audio tape recorder to comment on the physical traffic 
environment. The advantages with this method are that it is quick, simple and distinct. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den här rapporten beskriver hur man med hjälp av olika tekniska hjälpmedel monterade på en 
cykel kan mäta och senare analysera olika trafiksituationer. Innan jag går in på hur detta ska 
gå till så börjar jag med att beskriva bakgrunden till varför en sådan cykel skulle kunna 
behövas. 
 
En speciellt utsatt trafikantgrupp är gående och cyklister. Förutom risken att bli påkörda av 
bilar och andra fordon finns risk för singelolyckor och risk att kollidera med andra cyklister 
eller gångtrafikanter. Som en del av arbetet med att försöka minska dessa olyckor gäller det 
att försöka förstå hur cyklister och gångtrafikanter uppträder i olika trafiksituationer. Detta 
kan göras genom att samla in data om hur och var det promeneras och cyklas, var olyckorna 
inträffar och varför de sker. När man har samlat in tillräckligt med data och utvärderat dem 
bör man kunna dra vissa slutsatser om hur man ska konstruera gång- och cykelvägar för att 
undvika eller minska risken för olyckor.  
 
I arbetet med att samla in data om hur gående och cyklister beter sig i trafiken används idag 
ett flertal olika metoder. Det traditionella sättet är att manuellt räkna passerande gående och 
cyklister på några strategiskt utvalda platser. Om räkningarna utförs årligen under liknande 
förhållanden kan man se trender i trafikmängden. En lite mer sofistikerad metod är att räkna 
cyklister med hjälp av slangar eller nerfrästa slingor. Dessa mätningar kräver färre mantimmar 
än manuella räkningar och ger en större datamängd för cykeltrafiken. Vill man däremot 
automatisera räknandet av gångtrafikanter får man lov att använda sig av videoövervakning 
och databehandling av filmerna. Videoräkning används i dag främst i shoppingcenter (Bown 
et al, 1999).   
 
Gåendes och cyklisters beteende kan registreras genom att montera upp videokameror och i 
efterhand studera trafikanternas rörelsemönster och beteende på den aktuella platsen. I olika 
länder har dessutom metoder utvecklats för att registrera konflikter (olyckstillbud) genom att 
en observatör bevakar platsen och kodar olika manövrar och antecknar dessa i speciella 
formulär. 
 
Som ett komplement till dessa metoder föddes planerna på att montera kamerautrustningen på 
fordonet och på så vis samla information längs en sträcka i stället för som tidigare, bara i en 
enstaka punkt. På bland annat Statens Tekniska forsknings central (VTT) i Finland har försök 
gjorts med kameror monterade på bilar och i Frankrike har man konstruerat en cykel utrustad 
med 4 videokameror, se bild på nästa sida (Denis et al, 1999) 
 
Syftet med att montera videokameror på en cykel är att man bland annat ska kunna använda 
filmerna som bakgrundsmaterial till expertenkäter, så att experter till exempel får studera 
filmer före och efter ombyggnaden av en sträcka och på denna bas bedöma säkerhetseffekten 
av ombyggnaden. Interaktioner med och tidsluckor till övriga trafikanter registreras. Man kan 
också studera hur cykelvägarnas fysiska utformning och drift påverkar cyklistens beteende vid 
olika väglag (barmark, regn, snö, is) beläggning, eventuella sprickor, brunnslock, fasta 
sidohinder med mera. Med hjälp av insamlade data finns även möjlighet att skapa väg- tid- 
diagram vilka kan användas för att till exempel jämföra framkomligheten för cyklister före 
och efter en ombyggnad och få ett systemperspektiv på utvärderingen. 



Studie av trafikmiljön längs cykelstråk -   
Konstruktion av instrumenterad cykel och programvara 1 Inledning 

 - 2 - 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Frankrike har man använt sig av en vanlig herrcykel som utrustats med fyra små 
videokameror för att skaffa sig en bild av trafiksituationen längs en sträcka. Cykeln, som är 
avbildad ovan, har en kamera som filmar framåt, en som filmar bakåt, en som filmar 
hastighetsmätaren och en som filmar cyklistens ansikte. Signalerna från dessa samlas ihop i 
en mixer och spelas in på en videobandspelare. Cykeln testades genom att olika personer 
ombads använda denna cykel i stället för sin egna på väg till och från jobbet. Den information 
de fick var att de skulle ”testa ny utrustning” och cykla precis som vanligt. Tanken var att 
man på så sätt i efterhand skulle kunna analysera ett naturligt beteende. 
 
Även vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) har försök med en instrumenterad cykel 
genomförts på initiativ av Lars Leden vid avdelningen för Trafikteknik. Regementsgatan före 
ombyggnad i Malmö filmades. Det var dock bara mycket enkla försök med två videokameror 
provisoriskt fastskruvade på en cykel och ett resultat från detta försök var att det behövdes 
rejälare fastsättningsanordningar. 
 
Vid LTU utvecklas även en manuell metod för att snabbt kunna samla in data om 
cykelstråkens kvalitet från ett större område. Med hjälp av en cykel utrustad med en 
bandspelare åker en observatör omkring på alla cykelstråk i ett område och talar in vad han 
ser efter vissa givna kriterier. Efter avslutat cyklande ska all infångad data samlas på papper 
och användas som underlag för klassificeringen av cykelstråken i området. 
 
I Storbritannien har man på Transport Research Laboratory (TRL) gjort försök där man med 
elektronisk mätutrustning monterad på en cykel har kunnat mäta de krafter som cyklisten 
överför till cykeln samt vissa andra fysiologiska parametrar, (Gardner  2000). Förenklat skulle 
man kunna se det som en testcykel som har riktiga hjul i stället för att vara fastskruvad i 
golvet. I det här projektet kommer liknande fysiologiska mätningar inte att behandlas. 

Figur 1: Cykeln som användes de i det franska projektet.  
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1.2 Projektbeskrivning 
Detta projekt går ut på att ta fram en ”instrumenterad cykel” för att samla in data i form av 
bl.a. videofilmer om en cyklists trafiksituation. Den stora skillnaden mot tidigare försök i 
Frankrike är att det på cykeln även kommer att finnas en GPS-mottagare för positions- och 
hastighetsbestämning.  
 
Tanken är att man genom att studera videofilmerna ska kunna beskriva en cyklists trafikmiljö. 
För att man enkelt ska kunna studera alla insamlade data från GPS och videokamera så 
behöver dessa kunna sammanställas och redovisas på ett enkelt och tydligt sätt. För att klara 
av detta valdes en lösning där videofilmerna överförs till digitalt format och spelas upp 
tillsammans med GPS-data på en PC i ett specialbyggt program som utvecklas som en del av 
detta projekt.  
 
Som ett alternativ till att använda GPS och videokameror studerades möjligheten att använda 
en cykeldator och en bandspelare för att kommentera den fysiska trafikmiljön den så kallade 
”manuella metoden”. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta pilotprojekt är att försöka få klarhet i hur en instrumenterad cykel fungerar, 
det vill säga: 
• Vilken utrustning som behövs 
• Hur den ska användas 
• Vilket resultat man kan förvänta sig att få ut från mätningar med en sådan cykel.  
 

Dessutom skulle en metod för att manuellt samla in information tas fram. 

1.2.2 Avgränsningar 

Inom projektet behandlas hur en instrumenterad cykel ska konstrueras, det vill säga viken 
utrustning som behövs för att man ska kunna fånga intressant data. För att kunna lösa det 
problemet måste det även klargöras vad som är intressant data. Förutom att konstruera cykeln 
så ska en metod för att kunna samla och presentera insamlade data tas fram. 
 
Inom examensarbetets ram behandlas inte hur man ska bryta ner filmerna till tabeller och 
diagram, vilka analyser som skulle kunna göras eller hur en säker cykelväg ser ut. Även om 
dessa och liknande frågeställningar inte har utretts till fullo i detta projekt har viss hänsyn 
tagits till dessa vid konstruktion av programmet. 

1.2.3 Metod 

Inledningsvis gjordes en enkel litteraturstudie för att utröna vad som gjorts tidigare inom 
området. Därefter fortsatte arbetet med att i tur och ordning 

• Utrusta en cykel med lämplig hårdvara.  
• Genomföra en fullskalig test av cykeln inom tänkbara användningsområden.  
• Ta hand om insamlad data och presentera denna. Detta innebar en hel del Visual-Basic 

programmering för att skapa den programvara som krävs för att kunna samköra 
filmerna med GPS-data. 

 

Testerna genomfördes först i mindre skala i Luleå under april och maj och slutligen i full 
skala i Storuman under den 30-31 maj 2000. 
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1.2.4 Läsanvisning 

Kärnan i rapporten består av följande delar. Kapitel två, betraktar olika tänkbara problem och 
lösningar. Kapitel tre och fyra, handlar om konstruktion av cykeln och tillhörande 
programvara. Kapitel fem, behandlar fältförsök med cykeln. Efter det följer en 
sammanställning av resultat och slutsatser. 



Studie av trafikmiljön längs cykelstråk -   
Konstruktion av instrumenterad cykel och programvara 2 Inledande teorier 

 - 5 - 

2 Inledande teorier 

2.1 Till vad ska cykeln användas? 
Beroende på svaret på den frågan kommer det i slutändan att bli helt olika cyklar. Ett 
alternativ är att bygga en cykel med syftet att bara studera cykelvägarnas fysiska utformning 
som t.ex. beläggning, eventuella sprickor, brunnslock, fasta sidohinder mm. Ett annat 
alternativ är att även kunna fånga såväl cyklistens som övriga trafikanters beteenden. Givetvis 
kan man även kombinera hela eller delar av dessa alternativ. 

2.1.1 Alternativ 1 - Granska fysiska trafikfaror och miljö 

Användningsområde 
Användningsområdet för den här cykeln är ganska smalt och konkret. Det handlar om att först 
dokumentera cykelvägar och därefter granska insamlade data för att i efterhand bedöma om 
vägen uppfyller de krav på säkerhet och kvalitet som önskas. Detta används i dag bland annat 
av Vägverket region Stockholm i ett projekt som heter ”Regionala cykelstråk i Stockholms 
län” (Stadler, 2000). Ett annat tänkbart användningsområde är att spela in hela cykelnätet och 
spara det i en databas för att när som helst kunna gå in och titta på hur det ser ut på olika 
länkar utan att behöva åka ut i verkligheten.  
 
I stället för att använda sig av videokameror kan man bestämma i förväg vilka parametrar som 
ska granskas och sköta registreringen genom att tala in korta meddelanden på en bandspelare 
med manuell metod. Detta blir naturligtvis inte lika utförligt som i det automatiska systemet 
utan begränsas till visa i förväg utvalda parametrar. 

Fördelar 

• Enkel montering av kameror. Det skulle mycket väl kunna räcka med en eller 
möjligen två framåtriktade kameror.  

• Enkel analys av insamlad data.  
• Kan snabbt ge konkreta åtgärdsförslag.  
• Med den manuella metoden kan man på ett enkelt sätt samla in data från ett större 

område och snabbt få en överblick. 

Nackdelar 

• Begränsat användningsområde.  
• Leder troligen inte till nya revolutionerande trafiksäkerhetslösningar.  

Övrigt 
 
För utökning av funktionen så kan det vara lämpligt med någon slags lutningsmätare för att 
kunna identifiera branta backar. 
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2.1.2 Alternativ 2 - Granska trafikanternas beteende längs färdvägen 

Användningsområde 
Användningen av en cykel utformad enligt alternativ två är helt annorlunda jämfört med 
alternativ ett. Här handlar det om att studera trafikanters beteenden vilket medför att 
insamlade data behöver en mer noggrann granskning och en mer subjektiv klassificering. 
Resultatet kan dock förväntas bli bättre än om man bara åker ut och tittar på sträckan utan att 
filma.  

Fördelar 

• Man får en bättre bild av vad som händer runtomkring cykeln än i alternativ 1. 
• Resultatet kan förhoppningsvis leda till en ökad förståelse av hur en cyklist samspelar 

med övriga trafikanter. 
• Med en kamera riktad mot cyklistens ansikte kan man även få en uppfattning om hur 

besvärlig trafiksituationen är. 

Nackdelar 

• Svårt att komma fram till konkreta åtgärdsförslag. 
• Mycket insamlad data blir svårare att hantera och kräver mer efterarbete. 
• Risken finns att det blir svåröverskådligt. 

2.1.3 Alternativ 3 - En kombination av alternativ 1 och 2 

Användningsområde 
Eftersom alternativ 3 är en kombination av de två första skulle en cykel utformad enligt detta 
alternativ teoretiskt sett kunna ha samma användningsområden som båda de föregående 
alternativen. Mer troligt är dock att det blir mer likt användningen av alternativ 2 eftersom 
den extra utrustningen inte så stor grad leder till ökad förståelse cykelvägarnas fysiska kvalité. 

För- och nackdelar jämfört med alternativ 2 
Vid en närmare granskning är de fysiska skillnaderna mellan en cykel utformad för att möta 
alternativ 2 och alternativ 3 väldigt små.  Den egentliga skillnaden kommer först när man 
börjar analysera infångade data och då skulle alternativ 3 kunna leda till en bättre förståelse 
eftersom man tar större hänsyn till den omgivande miljön.  
 
Nackdelen jämfört med alternativ 2 är att det blir betydligt mer tidskrävande arbete och mer 
komplicerade analyser. 

2.1.4 Val av alternativ 

I fortsättningen kommer detta projekt enbart att studera alternativ 3. Det vill säga en fullt 
utrustad cykel för granskning av trafikmiljö och trafikantbeteende. 
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2.2 Hur cykeln skulle kunna utformas 
I det här kapitlet kommer det att diskuteras olika möjligheter till hur en cykel skulle kunna 
utrustas för att kunna användas enligt alternativ 3 

2.2.1 Utrustning 

Till att börja med kan man tänka sig en kamera riktad framåt med syfte att filma det som 
cyklisten ser. Det är en fördel om kameran förses med vidvinkelobjektiv för att mer efterlikna 
det synfält som en människa har. Det som man kan tänka sig fånga med den kameran är till 
exempel: 

• Framförvarande, mötande och korsande trafikanters uppträdande. 
• Cykelvägens utformning. 
• Beläggningens kvalitet. 
• Fasta hinder. 

 
Dessutom behövs en kamera riktad bakåt för att filma trafikanter som rör sig bakom cyklisten 
till exempel kan det vara intressant att se: 

• Hur de som är på väg att köra om beter sig.  
• Hur nyss omcyklade trafikanter reagerar. 
• Hur nära efterföljande trafikanter ligger. 
• Hur trafikanter som korsar cykelns färdväg beter sig. 

 
För att ytterligare förstärka bilden av hur cyklisten upplever den aktuella trafiksituationen kan 
man använda en kamera som filmar cyklistens ansikte och ögonrörelser. I en komplicerad 
situation kan man anta att cyklistens ögon rör sig betydligt mer än vid enklare manövrar. 
Vidare kan man undersöka korrelationen mellan huvud- och ögonrörelser. 
 
För att lagra information om cykelns position och hastighet tillsammans med uppgifter om 
den exakta tidpunkten är det enklast att använda en GPS-mottagare. Alternativet till att 
använda en GPS skulle vara att koppla en cykeldator på cykeln och lagra information om 
tillryggalagd sträcka och hastighet på en bärbar dator. Eftersom en GPS-mottagare verkar 
betydligt enklare och mer praktisk att ta med på cykeln kommer det andra alternativet inte att 
diskuteras vidare i denna rapport. 
 
Ett alternativ till att lagra informationen om position och hastighet ombord på cykeln skulle 
vara att använda sig av en GSM-länk och kontinuerligt sända över informationen till en 
stationär dator (PC). Detta skulle troligen innebära ökade kostnader och svårare tekniska 
lösningar än ovanstående förslag, men skulle i gengäld kunna underlätta efterarbetet eftersom 
GPS-informationen redan från början sparas i en PC.  
 
För den manuella metoden skulle det räcka med en liten bärbar bandspelare med 
inspelningsfunktion samt eventuellt en GPS eller en cykeldator för att bestämma positionen. 

2.3 Problem och lösningar 
Ett problem är att veta var på filmen man hittar en speciell korsning eller tvärtom till exempel 
vilken kurva det var man nyss såg på filmen. Om man inte har bra lokalkännedom så kan det 
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bli svårt. Detta problem skulle kunna gå att lösa genom att montera en GPS mottagare på 
cykeln som kontinuerligt lagrar positionen.  
 
Det vill säga, de lagrade koordinaterna ska kunna användas för att samtidigt som videofilmen 
spelas upp rita in den aktuella positionen på en karta. Föra att detta ska gå att lösa tekniskt sett 
måste troligen videofilmerna överföras till digitalt format och hela uppspelningen ske genom 
en dator. Troligen finns ingen programvara för sådana tillämpningar men borde vara 
förhållandevis enkelt att utveckla.  
 
Om man använder GPS för att fånga hastigheten på cykeln kan man i efterhand räkna ut hur 
snabbt man cyklade med hjälp av GPS data. En stor fördel med denna metod blir att man på 
en karta kan se var det gick fort och var det gick sakta. Det blir då enklare att bilda sig en 
uppfattning om hur hastighetsprofilen ligger i rummet och hur den påverkas av topografin 
(under förutsättningen att man har tillgång till ett kartskikt med höjddata eller en GPS som 
lagrar höjdinformation.)  
 
Efter att ha studerat en videofilm om experimentet i Frankrike samt de filmer som Lars Leden 
filmade vid sin pilotstudie från Regementsgatan i Malmö (före ombyggnaden) inses att ett 
stort problem är att veta vilka filmer som hör ihop. På fransmännens cykel användes fyra små 
kameror som kopplats via en mixer till en videoinspelare. Fördelen med detta är att man bara 
får en enda film att hålla reda på och slipper problem med att passa ihop rätt filmer med 
varandra och få dom att visa samma plats samtidigt. Skulle man i ett senare läge även vilja ha 
en display där cyklisten kan se om kamerorna är rätt riktade skulle det underlätta om alla 
signaler redan samlats ihop.  
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3 Utrustning på cykeln 

3.1 Kameror 
I projektet nyttjades två Sony Hi8 videokameror. Dessutom användes två vidvinkelobjektiv 
och diverse fastsättningsanordningar. 
 
Efter en test av befintliga fästen för cykelmontering framkom det att dessa måste ersättas av 
nya. De befintliga är konstruerade av en liten modifierad skruvtving, som buntad med gummi 
packningar, skruvas fast i cykelramen. Kameran fästes i tvingens fria ände via en kulled. 
Fördelarna med denna konstruktion är att kameran enkelt kan fästas på olika ställen och riktas 
in i rätt vinkel och låsas där. Nackdelen är att kameran kommer långt från cykelramen och 
detta tillsammans med att tvingen är relativt klen blir det som att montera kameran på en 
svajmast. Infästningarna till ramen och kameran fungerade dock utmärkt. 

3.1.1 Framåtriktad kamera. 

För att slippa problem med att kameran ”svajar” fram och åter är det bäst att montera kameran 
så nära ramen som möjligt och så lågt som möjligt där cykeln går rakare. Det fanns planer på 
att montera kameran på styret för att få ett annat synfält vid svängar. Det alternativet föll dock 
bort eftersom man när man cyklar inte bara vrider på styret när man svänger utan även för att 
hålla balansen vilket leder till irriterande skakningar och svängningar med kameran.  
 
Valet föll slutligen på att montera en plywoodskiva mellan 
den horisontella och den sneda stången på en herrcykel. 
Skivan fästes i ramen med vanliga buntband och 
videokameran spändes fast i skivan med två vanliga 
spännremmar. För att undvika skador på kameran och 
dämpa vibrationerna användes ett dubbelvikt liggunderlag 
mellan kameran och plattan. Denna kudde visade sig sedan 
också vara användbar för att justera kamerans lutning i 
sidled.  
 
Lutningen i höjdled är svårare att justera men mindre 
korrigeringar kan göras i samband med att kameran spänns 
fast. Det finns inte heller något behov av att fästa kameran 
annat än horisontellt.  

3.1.2 Ansiktskamera 

För att filma cyklistens huvud och ögonrörelser behövs en kamera monterad framför ansiktet 
riktad mot ögonen. Idealiskt vore att ha en kamera som sitter ungefär i huvudhöjd en 
halvmeter framför ansiktet. För att kunna montera en kamera där behövs emellertid en mindre 
kamera än de som finns tillgängliga på avdelningen för trafikteknik. Det fungerar inte att ha 
en så stor kamera mitt i synfältet när man är ute och cyklar. Försök med att montera kameran 
just ovanför styret riktad uppåt mot ansiktet visade att detta inte är att rekommendera. Det går 
inte att filma ögonen och än mindre ögonrörelser ur den vinkeln och då finns det inte längre 
någon användning för den kameran. 
 

Bild 1: Montering av framåtriktad 
kamera 
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Det fanns inom ramen för detta projekt inte möjlighet att testa en sådan, liten kamera, på 
riktigt. Detta betyder inte på något sätt att den anses onödig och den kommer att omnämnas i 
diskussionerna nedan fastän den aldrig testades på riktigt. 

3.1.3 Bakåtriktad kamera 

Eftersom cykeln är utrustad med cykelväskor på 
båda sidorna finns det bara ett ställe att fästa 
kameran, för att kunna filma bakåt med fri sikt, 
nämligen på paket hållaren. Även om man skulle 
plocka bort väskorna skulle det inte gå att hitta något 
bättre ställe att fästa kameran. För att få kameran att 
sitta ordentligt går det utmärkt att använda det 
vanliga stativfästet under kameran. För att detta ska 
fungera behövs en styv stålplatta, minst 6 cm lång 
med ett hål i mitten och en lagom lång bult. Bulten 
skruvas underifrån genom hålet i plattan, mellan 
järnen i pakethållaren och in i kamerans stativfäste. 
Effekten blir då den att botten på kameran och 
stålplattan nyper åt kring pakethållaren och kameran sitter riktigt stadigt. För att skydda 
kameran och minska fortplantningen av vibrationer kläms en bit liggunderlag fast mellan 
pakethållaren och kameran när den skruvas fast. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Bandspelare 
För med den manuella metoden behövs en bärbar bandspelare med inspelningsfunktion. I 
detta projekt användes en Sony Walkman med stereomikrofon och bärrem. För att slippa 
problem med vindbrus hängdes bandspelaren runt halsen innanför jackan. Alternativt skulle 
man kunna använda sig av en extern mikrofon men detta visade sig ej vara nödvändigt. 

Bild 2: Montering av bakåtriktad kamera 

Bild 3: Den färdigmonterade cykeln 
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3.3 GPS 
När detta projekt inleddes hade amerikanska försvaret som äger satelliterna i GPS-systemet 
lagt på en avsiktlig störning för alla civila användare så att dessa inte fick bättre noggrannhet 
än ca 100 meter. Denna störning stängdes av 1 maj, 2000, varvid noggrannheten omedelbart 
förbättrades till ca 10 meter, (Melin, 2000). En del av det som är skrivet är därför nu inte lika 
aktuellt men redovisas ändå för att visa på vilken noggrannhet som krävs. 

3.2.1 Krav på mottagaren 

För att få kontinuitet i registreringen så behövs en GPS som klarar av att under en mätning, 
gärna minst 90 minuter (det är den maximala inspelningstiden på Hi8 kamerorna), spara 
koordinater med relativt täta intervall. En sekunds intervall betyder att man mellan varje 
sparad koordinat (punkt) hinner ca 5 meter om man håller en hastighet av 20 km/h. Glesare 
registreringar är mindre bra. 
 
En vanlig GPS-mottagare som på grund av amerikanarnas störsignal inte har bättre 
noggrannhet än 100 m ger knappast tillräcklig noggrannhet. Även om inte varje mätvärde har 
ett slumpmässigt fel blir det, framförallt vid lite längre mätningar (mer än någon minut), svårt 
att korrigera felen och få färdvägen att passa in på en karta, (Thunehed, 2000). Men om det är 
tillräckligt att på ett ungefär veta positionen så räcker det med vanlig GPS, ty hastighet och 
acceleration går fortfarande att räkna ut med ganska bra precision om man har tillräckligt täta 
registreringar. 
 
Med DGPS, differentiell GPS, kan man få en noggrannhet på ner mot 2 m, men kostnaden 
ökar. Förutom en korrigeringsmottagare som ansluts till GPS-mottagaren tillkommer en 
abonnemangsavgift för EPOS. Ytterligare beskrivning och prisexempel finns i bilaga1.  

3.2.2 Val av mottagare 

Det finns ett flertal vanliga GPS-mottagare med möjlighet att uppgradera till DGPS som 
sparar färdvägen med hjälp av upp till 1200 punkter. 1200 punkter kan låta mycket men om 
man sparar en punkt varje sekund räcker det bara för en mätning på 20 minuter innan man 
måste tömma GPS:en. Ytterligare beskrivning och prisexempel finns i bilaga1 
 
Det finns en särskild GPS framtagen för ”färdloggning”, Exylog, som ska klara av att spara en 
punkt varje sekund i 500 timmar det vill säga 1,8 miljoner punkter på ett 64 MB minneskort. 
Denna Exylog är även förberedd för DGPS men det finns ännu ingen färdig produkt för att 
kunna nyttja detta. Ytterligare information om Exylog finns i bilaga 2. 
 
Efter Bill Clintons beslut att stänga av störsignalen för de civila användarna av GPS-systemet 
fr.o.m. 1 maj, 2000 så ändrades förutsättningarna helt vad det gäller noggrannhet för vanliga 
GPS mottagare. Detta medför att det nu inte finns någon anledning att använda sig av en 
DGPS om man inte behöver extra stor noggrannhet. Det kan vara svårt att uppnå den angivna 
noggrannheten på 2 meter med DGPS utan skärmad antenn och god satellitgeometri. Enligt 
Thunehed (2000) ger en DGPS i praktiken bara en förbättring av noggrannheten med en 
faktor 1,5 till 2 om man använder en enkel billig GPS-utrustning, varför det kan diskuteras om 
det är värt besväret. I detta projekt gjordes dock bedömningen att detta inte behövs varför 
Exylogen framstår som ett mycket bra alternativ. 
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GPS mottagaren Exylog 
För detta projekt införskaffades en GPS färdlogg, Exylog, och den fungerar på följande sätt. 
Mottagaren ansluts till ett tolvvolts batteri med cigarettändaruttag och startar då automatiskt 
loggningen. Om man ställt in mottagaren rätt så lagrar den koordinater och hastighet varje 
sekund tillsammans med tidsinformation. Hur hastigheten räknas ut är ännu okänt, men den 
verkar använda ett medelvärde över flera sekunder, så kallat ”runningaverage”, för att få 
mindre hopp på grund av tillfälliga störningar.  
 
Efter avslutad datainsamling ansluts mottagaren via medföljande sladd till COM-porten på en 
vanlig PC. Med hjälp av Exylogs programvara kan man tanka över all information från 
mottagaren till datorn. Man kan sedan välja att antingen rita upp färdvägen på en karta i 
programmet eller exportera data till en textfil. I detta projekt var det export till textfil som var 
aktuellt. 
 
Eftersom alla koordinater sparas tillsammans med den exakta satelittiden är det möjligt att i 
efterhand passa ihop rätt koordinat med rätt filmruta. Detta kräver dock att videokamerornas 
klocka går rätt och att tiden visas i bild. Värt att tänka på är att tiden i loggen är Greenwich 
Mean Time (GMT) det vill säga att den går två timmar före en svensk klocka, som är inställd 
på sommartid. 

3.4 Cykeldator 
Som alternativ eller komplement till en GPS mottagare kan man använda sig av en cykeldator 
med avståndsmätare. Naturligtvis kan man inte uppnå samma goda funktion med en 
cykeldator som med en GPS men om man bara har för avsikt att mäta hur lång sträcka man 
har cyklat så är en cykeldator mer praktisk. I detta projekt användes en Cateye Milty 2 
Cyclocomputer Model CC-MT200. 
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4 Verktyg för analys 
För att lättare kunna analysera materialet så krävs det att man samtidigt kan studera alla 
kameravinklar. Om man inte har gjort som i de franska försöken och använt sig av en 
mixerenhet vid inspelningen så har man varje kameravinkel på en egen film. På avdelningen 
för Trafikteknik finns det inte möjlighet att mixa ihop bilder från olika Hi8 kameror till en 
enda bildruta. Detta problem kan man emellertid komma ifrån om man i stället överför 
bilderna till digitalt format och sedan spelar upp dessa via en PC. Detta är även ett krav för att 
man samtidigt ska kunna presentera rätt information från GPS-loggen på ett smidigt sätt. 
 
Efterarbetet av data från den manuella registreringen skiljer sig helt från arbetet med data från 
den automatiska och redovisas därför särskilt i kapitel 4.5. 
 
För att kunna spela upp filmerna på en PC tillsammans med informationen från GPS-loggen 
skrevs ett speciellt program för detta. Här följer nu en beskrivning av hur detta program 
fungerar. För att underlätta förståelsen börjar vi med en kort beskrivning av programmet. 

4.1 Kort beskrivning av det utvecklade programmet - BIP 
Programmet, Bike Information Program (BIP), är skrivet i Visual-Basic 6.0 och är kompilerat 
och packat för att kunna installeras på en vanlig PC med Windows 98/NT. För att programmet 
ska fungera behöver man följande: 
 
• Videofilmerna i ett format som Windows MediaPlayer klarar tex. MPEG eller AVI 
• En databas med loggfilen från GPS:en (GPS-logg) utformad enligt senare anvisning. 
• En karta i över det aktuella området som en ArcView shape fil. 
• Microsoft-Access för att komma åt databasen. 
 

Figur 2: Blockschema över programstrukturen 
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När man har allt detta börjar man med att göra en ODBC-koppling för att programmet ska 
hitta databasen och sedan startar man programmet. I första fönstret som kommer upp får man 
fylla i vilken databas man vill använda, vilka rader i denna samt vilka filmer och kartlager 
som är aktuella. 
 
När detta är klart och man trycker OK kommer man in i själva huvudfönstret där man kan 
välja mellan att spela upp allt från början eller söka rätt på en speciell tidpunkt. Samtidigt som 
filmerna spelas upp ritas cykelns position in på kartan och i en annan ruta visas den hastighet 
som GPS:en lagrat. 

4.2 Videofilmerna 
Överföringen till digitalt format sker genom ett TV-kort. I det här projektet användes ett 
AVerMedia TV-kort. För att minska filstorleken till rimliga nivåer måste filmen 
komprimeras. Detta ger visserligen en kvalitetsförsämring men det får man lov att acceptera. 
Den komprimeringsteknik som visat sig fungera bäst är MPEG-1 med en ”bitrate” på 1000 
kbit/sek. Det innebär att en fem minuter lång film blir nästan 40 MB stor. 
 
Att ta ut stillbilder från videoinspelningarna går bra om man plockar dom direkt från kameran 
via TV-kortet. Det finns även program för att plocka ut stillbilder från filmer med MPEG-
format. På vissa datorer fungerar det även med en skärmdump eller ”Print Screen”. 

4.3 GPS data 

4.3.1 Exylog programmet 

För att föra över den information som finns lagrad i GPS-mottagaren ansluter man den till 
COM-porten på en vanlig PC med hjälp av medföljande sladd. På den datorn behöver man ha 
Exylog programvaruversion 1.23 installerad. Sedan är det bara att plocka över de filer som 
ska användas till hårddisken. Informationen kommer då att sparas i programspecifika filer 
med filtillägget log och måste konverteras till textfiler med menykommandot ”Konvertera 
loggfil”. Denna funktion finns bara i programvaruversion 1.23 och nyare.  

4.3.2 Bygga databas 

Textfilerna kan sedan redigeras och ointressanta rader kan klippas bort, detta är dock inget 
krav men om man har mycket skräp i loggen, mer än några minuter, så är det ett effektivt sätt 
att spara på lagringsutrymme och minska söktiderna. Sedan ska alla textfiler läggas ihop till 
en tabell och importeras till Microsoft-Access. För att programmet ska kunna hitta rätt är det 
viktigt att tabellen har exakt följande utseende: 
 

 Datum Tid lat long hast 
05/21/2000 10:40:31 65°36'57" 22°9'0" 20,37 
05/21/2000 10:40:32 65°36'57" 22°9'0" 20,37 
05/21/2000 10:40:33 65°37'07" 22°9'10" 20,37 
05/20/2000 10:40:34 65°36'57" 22°9'1" 18,52 
05/20/2000 10:40:35 65°36'57" 22°9'1" 18,52 

Tabell 1: Exempel på en tabell med data från GPS-loggen taget ur databasen. 
Kolumnerna innehåller datum, klockslag, latitud, longitud samt hastigheten i km/h. 
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Det är viktigt att alla kolumner är av datatypen text och att rubrikerna är stavade på samma 
sätt som ovan. 

4.3.3 Koppla databas 

För att programmet ska hitta databasen behövs en ODBC-koppling. Om man använder sig av 
Windows 98/NT skapar man en sådan genom att öppna kontrollpanelen och gå in på ”32-
bitars ODBC-datakällor”.  I det formulär som då visas lägger man till en ny, egen, ”Microsoft 
Access Driver”. Det namn som man väljer som ”Data Source Name” ska man senare ange i 
inställningarna i ”Bike Information Program” så som beskrivs på nästa sida. 
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4.4 Bike Information Program 

4.4.1 Inställningar 

Databas 
I formuläret för inställningar ska man fylla i 
namnet på databasen samt i vilken tabell i 
databasen och under vilket datum den aktuella 
mätningen finns samt mellan vilka klockslag. 
Tabell och datum måste fyllas i korrekt för att det 
ska fungera. Klockslagen däremot är endast till 
för att kunna begränsa urvalet till en viss tid. 
Väljer man att skriva 00:00:00 till 23:59:59 får 
man med hela tabellen för den aktuella dagen. 
Vill man däremot inte ha med början av loggen 
måste man ange en annan starttid. 

Filmer 
Programmet använder sig av Windows 
MediaPlayer och klarar därför av samma 
filformat som denna. I formuläret för 
inställningar väljer man helt enkelt de två filer 
som man vill visa upp. När man gjort alla 
inställningar klart och kommit in i huvudfönstret 
kan man fylla i rutorna för tilläggstid för att 
justera så att tiden på filmerna stämmer överens 
med tiden från GPS-loggen. 

Kartan 
En karta som täcker de område där mätningarna 
gjordes krävs. Kartan ska vara i ArcView shape 
format och eftersom koordinaterna från GPS-
loggen konverteras till Rikets koordinatsystem 
1990 (RT90) med medelmeridianen 2,5 gon väst 
så bör även kartan ha dessa koordinater.   
 
I inställningsformuläret kan man välja vilka 
kartlager som man vill visa och vilken färg de 
ska ha. Viktigt är att alla lagren finns i samma 
mapp och att det är den mappen som är markerad 
när man lämnar formuläret.  
 
Kartlagren ritas upp med början på det första 
lagret i listan varför lager som lagts till senare 
kommer att ritas ovanpå. 
 

Bild 4: Databas inställningar i BIP. 

Bild 5: Filminställningar i BIP. 

Bild 6: Kartinställningar i BIP 
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Fliken ”Övrigt” 
Under fliken ”Övrigt” har man möjlighet att 
ställa in hastighetsgränserna för i vilken färg som 
cykelns färdväg kommer att ritas upp. På de 
platser där man har cyklat snabbare än angiven 
hastighet ritas en grön prick ut på kartan. Har 
man cyklat mellan de angivna hastigheterna ritas 
en gul prick ut och har man cyklat långsammare 
än den lägre hastigheten blir pricken röd.  

4.4.2 Spara inställningar 

Alla inställningar som görs i programmet sparas i 
Windows-registret och finns kvar till nästa gång 
man startar programmet på samma dator. 

4.4.3 Huvudfönstret 

När man klickar OK och lämnar inställningsformuläret kommer man till huvudfönstret. 

Bild 7: Övriga inställningar i BIP. 

Figur 3: Huvudfönstret i BIP. Uppe till vänster kamerabild framåt nere till vänster kamerabild bakåt och 
till höger kartfönster med inritad cykelrutt i grått. Kvadraterna på kartan markerar byggnader. 
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För att se hela färdvägen i kartfönstret trycker man på ”Rita upp allt”. Då ritas alla koordinater 
för de i inställningsformuläret angivna tidsgränserna. För att sedan spela upp hela sekvensen 
trycker man på "playknappen". Då börjar filmerna spelas upp och Structured Query Language 
(SQL) frågor börjar skickas till databasen. Varje sekund skickas en fråga om position och 
hastighet för den tidpunkt som stämmer mot den angivna starttiden plus den tid som gått av 
videofilmen minus eventuellt tillägg. Hastigheten som returneras som svar på den frågan visas 
i GPS-rutan tillsammans med den tid som skickades med SQL-frågan. Koordinaterna som hör 
till den tiden transformeras från World Geodetic System 1984 (WGS84) longitud och latitud, 
som finns i loggen, till Rikets koordinatsystem 1990 (RT90) koordinater innan de ritas in på 
kartan. 
 
Med hjälp av slidern kan man snabbt hoppa till intressanta avsnitt i filmerna. När man drar i 
slidern följer båda filmerna med. För att se var på kartan man hamnar måste man dock trycka 
på play och börja uppspelningen.  
 
Bra att veta är att när man börjar en ny uppspelning eller drar i slidern så raderas alla punkter 
från kartan. Detta är gjort för att snabba upp programmet då det annars skulle bli onödigt 
många ”prickar” på kartan. Vill man se hela sträckan går det att trycka på ”rita upp hela” 
knappen. 
 
”Playspeed” kontrollen är till för att man snabbt ska kunna titta igenom en film. Om man 
väljer hastighet 2 så innebär det att filmernas uppspelningshastighet ”ratio” sätts till 2 och att 
frågorna till databasen sker dubbelt så ofta som tidigare för att man inte ska missa någon 
sekund och motsvarande rad i databasen. Tiden till SQL-frågan hämtas, som nämnts ovan, 
ursprungligen från filmerna så synkroniseringen mellan film och karta ska stämma även vid 
snabbspolning. Vad som händer när svarstiderna blir för långa i förhållande till 
uppspelningshastigheten har inte utretts till fullo, men eftersom det är tiden som skickas till 
databasen som visas i GPS-rutan så stämmer alltid den tiden med hastigheten i rutan. 
 
Det finns för närvarande inga särskilda möjligheter att skriva ut från programmet så man får 
använda kommandot ”Print Screen” eller motsvarande. 

4.4.4 Transformationsmodul 

I programmet finns en modul som transformerar koordinaterna i loggen från WGS84 longitud 
och latitud till plana RT90 koordinater. För att göra det hela lite enklare så tilldelades 
variabeln ”höjd över havet” ett konstant värde på 10 meter, vilket passar ganska bra för Luleå. 
Man skulle kunna låta användaren själv bestämma värdet men påverkan på resultatet är inte så 
stor så att det anses nödvändigt. Det kan tilläggas att höjden inte sparas i GPS-loggen i den 
utrustning som använts i detta projekt varför det blir omöjligt att ha rätt höjd hela tiden.  

4.5 Manuell metod 
Analysen vid den manuella metoden är betydligt enklare än vid den metod som beskrivits 
ovan. Naturligtvis skulle man kunna göra metoden lite mer sofistikerad och mer lik den 
tidigare men grundtanken bakom den manuella metoden är att den ska vara enkel och snabb. 
Följande data erfordras: 

• Information om passerade objekt enligt tabell 2 (på kassettband). 
• Uppgift om de studerade stråkens längd. 

När man har detta kan man starta arbetet med klassificera stråken. 
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4.5.1 Klassificering 

Som exempel på hur man kan använda den manuella metoden valde jag att klassificera 
cykelstråken med utgångspunkt från ett tidigare examensarbete från Chalmers där Dornérus 
(1998) har studerat säkerheten på cykelbanan. De parametrar som studerats redovisas i 
nedanstående tabell tillsammans med gränsvärdena för god, mindre god och låg standard. 

 God standard Mindre god standard Låg standard 
Fysisk utformning    
Bredd (m) > 3 m 2,5 – 3 m < 2,5 m 
Fasta hinder (antal / 100 m) < 1 1 – 4 > 4 
Brunnar (antal / 100 m) < 1 1 – 3 > 3 
Avstånd till kantsten (m) > 1 m 0,4 – 1 m < 0,4 m 
Separering Avvikande ytor Markering Inte alls 
    
Trafikmiljö    
Överfarter (antal / 100 m) < 0,5  0,5 – 1  > 1 
Gångpassager (antal / 100 m) < 1 1 – 2   > 2 
Kontinuitet Kontinuerlig hela sträckan Små förändringar Drastiska förändringar 
    
Omgivning Lugn  Stressig 

 
För att kunna bestämma vilken standard de olika stråken har måste man lyssna av 
kassettbandet och räkna hur många brunnar, överfarter med mera som man passerade längs 
stråket. Därefter räknar man ut hur många det blir per hundra meter och läser av i tabellen 
ovan vilken standard det motsvarar.  

4.5.2 Data hjälp vid klassificering  

För att underlätta och snabba upp arbetet med klassificeringen skulle man kunna använda sig 
av ett litet enkelt dataprogram som under tiden man spelar upp bandet räknar brunnar och 
överfarter motsvarande standard. 
 
Kraven för ett sådant program är att man medan man lyssnar igenom ett band hinner mata in 
tillräckligt med information för att standarden ska kunna beräknas. Resultatet ska kunna 
skrivas till fil eller skrivas ut. 
 
Som en liten test gjordes ett sådant program. Funktionen av detta beskrivs nedan. 

Dataprogram för hjälp av klassificering vid manuellmetod. 
Programmet är skrivet i Visual-Basic 6.0 och fungerar så att man lyssnar på ljudupptagningen 
från cykelturen och när man hör till exempel brunn så trycker man på ”B”. Programmet 
räknar ut hur många brunnar per hundra meter som det finns på den aktuella sträckan och 
avgör vilken standard det innebär.  
 
För att det ska fungera krävs att man manuellt matar in hur lång sträckan är. Låter man tiden i 
programmet ”rulla på” under avlyssningen så räknas även en medelhastighet ut. Annars kan 
man även ange tiden manuellt. 
 
För att få lite bättre ordning i utskrifterna bör man även fylla i de fälten för vilken sträcka det 
handlar om samt vilket datum mätningen gjordes.  

Tabell 2: Parametrar vid klassificering av cykelstråk 
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I ursprungsläget använder programmet sig av standardvärdena tagna från Dornérus rapport 
(samma som i tabell 2) dessa går emellertid att ändra och sparas då i en fil som döps till 
”granser.txt”. Om den filen inte hittas vid programstart används standardvärdena. 
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5 Test av metod 
Det finns tre olika sätt att använda cykeln. Det första är att en expert cyklar omkring och 
filmar trafikmiljön längs en bestämd sträcka. Det är då inte lika intressant med en 
ansiktskamera eftersom det i första hand blir de omgivande trafikanternas beteende och den 
fysiska miljön som kan studeras. Detta kan vara speciellt användbart för att studera och 
jämföra olika vägar före och efter ombyggnad. Däremot kan man inte med säkerhet anse att 
cyklisten har ett naturligt beteende.  
 
Ett annat sätt att använda cykeln är att låta en testcyklist använda cykeln som om det vore 
dennes egen. Man får då möjligheten att studera både hur testcyklisten och omgivande 
trafikanter uppträder i trafiken. Risken är dock att testcyklisten tar det extra försiktigt om han 
är medveten om att han hela tiden filmas. Men metoden kan vara lämplig för att studera till 
exempel cyklistens framkomlighet. 
 
Ett tredje sätt att använda cykeln på är att leta upp cyklister ute i trafiken och följa efter dem. 
Fördelen med detta blir att men vid lyckosamma förhållanden kan filma ett helt naturligt 
beteende. Man har i detta fall ingen eller mindre användning av en ansiktskamera.  

5.1 Fältförsök 
Under två dagar, 30-31 maj 2000, i Storuman testades den första och tredje metoden. Första 
dagen cyklade jag själv de tre stråken som skulle studeras, E12:an, Skolgatan och 
Järnvägsgatan. Inspelningen gjordes för att dokumentera hur de såg ut innan ombyggnaden av 
E12:an. Dag två gjordes ett försök med att filma skolbarns naturliga färd till skolan. För 
uppgifter om filmer och GPS-logg från försöken hänvisas till bilaga 3. 

5.1.1 Cykling av stråk 

På grund av det ostadiga vädret vid besöket i Storuman genomfördes cyklingen av stråken 
första morgonen då det var uppehållsväder vilket visade sig vara ett klokt beslut eftersom 
vädret åter blev sämre. 
  
Varje stråk cyklades fram och tillbaka för att filmas i båda riktningarna. Testet genomfördes 
mellan klockan 8 och 9 en tisdagsmorgon. Trafiken var vid denna tidpunkt mycket måttlig. 
Framförallt var det få andra cyklister. Det dåliga vädret kan ha varit en bidragande orsak till 
det senare. 
 
Även om det inte blev så många cyklister som blev filmade räckte resultaten från mätningarna 
till att konstatera följande: 
• Bilden blev stadig utan skakningar trots vägarbeten längs väg E12. 
• Samkörningen mellan GPS-data och videokameror fungerade. 
• Vid granskningen av filmerna fick man en bra uppfattning om vad som hände runtom 

cykeln, såväl omkörande som mötande bilar och bussar filmades tydligt. 
• Man måste vara uppmärksam så att man inte slår ett knä i kameran och stänger av denna. 
• Utrustningen fungerar för att filma stråk. 
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5.1.2 Följa efter cyklister 

Idén var att cykla omkring på gatorna i staden och skugga vanliga cyklister och iaktta/filma 
deras naturliga beteende. För att kunna filma ett så naturligt beteende som möjligt är det bäst 
om ”offret” är ovetande om vad som pågår. 
 
Under försöken i Storuman uppkom direkt ett stort problem, nämligen att hitta cyklister som 
kunde skuggas. Efter att ha jagat runt i en timme och bara lyckats filma en cyklist övergavs 
detta försök.  
 
Följande dag gjordes försök med att filma skolbarn på väg till skolan. I detta fall vet man i 
förväg vilken målpunkt cyklisterna har samt under vilken tid de kan förväntas dyka upp på 
cykelvägarna. Genom att cykla omkring i bostadsområdena runtomkring skolan hittades flera 
barn på väg till skolan. Därefter gällde det att cykla ikapp barnen eller vända om och börja 
följa efter mötande barn utan att de märkte något. Möjligheterna att lyckas hade ökat om man 
i stället för dubbdäck hade haft några mer tystgående däck på cykeln.  
 
Under tiden försöken pågick så kom det titt som tätt små duggregnskurar. Även om det var 
mycket lite vatten i luften så räckte det till att bilda droppar på objektivet så att det blev 
mycket svårt att se vad som filmats. Resultaten från filmningen av skolbarn gick dock ändå att 
använda tack vare ett ständigt torkande av objektivet, men det kan vara bra att veta att man 
bör eftersträva att göra försöken vid uppehållsväder och på torra vägbanor. 

5.1.3 Manuell metod 

Under besöket i Storuman testades även den manuella metoden. Det visade sig dock rätt snart 
att den metoden är bäst lämpad för att studera cykelvägar, vilket den ursprungligen är 
framtagen för, och fungerar mindre bra där cyklisterna cyklar längs vägkanten. Den enda 
”riktiga” cykelvägen i Storuman går mellan Storuman och Stensele varför den valdes som 
testobjekt. Efter att ha cyklat den vägen och konstaterat att det nästan inte fanns någonting att 
registrera längs hela vägen övergavs denna undersökning helt. 
 
Vid tester av den manuella registreringen i Luleå på cykelvägen mellan Porsön och 
Björkskatan visade den sig dock fungera betydligt bättre och resultaten räckte för att 
konstatera att metoden fungerar i stort sett som väntat. 
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6 Resultat 

6.1 Slutsatser angående… 

6.1.1 Cykeln 

Det fungerar att montera videokameror på en cykel, kamerorna sitter fast och bilden blir 
stadig. Det fungerar dock inte med en vanlig videokamera för att filma cyklistens ansikte. Den 
skymmer för mycket av sikten för cyklisten.  
 
Det fungerar inte att montera en videokamera på cykelstyret för att filma cyklistens 
ögonrörelser. Ögonen syns inte i den kameravinkeln. 
 
Med den montering av kamerorna som användes under detta projekt kan man vid granskning 
av filmerna se det som det var avsikten att man skulle se. Tillsammans med 
hastighetsangivelserna ger det en bra bild av den aktuella trafiksituationen. 
 
Även om det inte har testats i detta projekt så tror jag att det skulle underlätta betydligt om 
man liksom i det franska experimentet använde sig av en mixer och videobandspelare för att 
fånga alla kameravinklar på en film. Såväl arbetet med att digitalisera filmerna som arbetet 
med att synkronisera detsamma skulle bli enklare och mindre tidskrävande. Om man 
dessutom ska använda ytterligare en kamera så blir fördelarna ännu större. 

6.1.2 GPS:en 

Ska man använda en GPS för att hålla reda på positionen så räcker det med en vanlig GPS 
som lagar punkter varje sekund. Det vill säga det behövs ingen DGPS för mätningar av den 
typ som genomförts i detta projekt. 
 
Vill man ha en ”snygg” karta, det vill säga inte så hackig, så krävs det att koordinaterna lagras 
med större noggrannhet än hela bågsekunder eller att koordinaterna ”snyggas till” i efterhand. 
Det fungerar att använda en GPS för att lagra hastigheter men om man är intresserad av 
snabba förändringar måste man använda en mottagare som inte avrundar/utjämnar hastigheten 
lika mycket som den Exylog som använts i detta arbete. Alternativt kan man använda en som 
sparar exaktare koordinater så att man själv kan beräkna hastigheten. 

Felkällor 
När hastigheten räknas ut i GPS-mottagaren sker en avrundning/utjämning. Det är sedan 
denna hastighet som sparas i loggen och i slutet kommer upp på dataskärmen. Resultatet av 
detta blir att hastighetsavgivelser från GPS:en upplevs tröga, eftersläpande.  
 
Förutom att hastigheten avrundas så sker en avrundning av koordinaterna. GPS mottagaren 
räknar ut och visar sin position med tiondels bågsekunder men när positionen lagras i 
mottagaren kapas tiondelarna bort och kvar blir bara grader minuter och hela sekunder. En 
sekund latitud motsvarar 31 m och en sekund longitud motsvarar 13 m (i Luleå). Resultatet 
blir att man vid kraftig zoomning ser att prickarna samlas på hög i någon sekund för att sedan 
göra ett hopp till nästa bågsekund. Vid hastigheter över 30 m/s (108 km/h) syns detta inte. 
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6.1.3 Bike Information Program 

Programmet är en bra hjälp för att tolka insamlade data. Det fungerar som väntat men det 
saknas fortfarande vissa funktioner som skulle kunna vara intressant att ha med, se vidare 
under kapitlet ”Vidareutveckling”. 

6.1.4 Metoden 

Det är svårt att följa efter cyklister utan att dom märker det, det vill säga det är tveksamt om 
det går att studera ett naturligt beteende. Men utan dubbdäck skulle det kunna gå bättre. 
 
Det är stor skillnad på att skugga vuxna och skolbarn. Skolbarn cyklar långsamt och är 
mycket lättare att hinna i kapp och följa. Däremot är de också mer uppmärksamma och 
upptäcker snabbt att de är skuggade. Det finns även en fara i att försöka följa vuxna snabba 
cyklister. Till exempel vid passage av vägar kan det hända att cyklisten smiter igenom i en 
väldigt kort lucka mellan korsande bilar och risken finns då att en efterföljande observatör lätt 
kan bli påkörd om han inte avbryter mätningen. 
 
För att få en bild av hur trafiken längs ett cykelstråk fungerar krävs att man cyklar flera 
gånger fram och tillbaka. Anledningen är att det, framför allt vid låga trafikflöden, finns risk 
för att man passerar farliga platser utan att någon annan trafikant är närvarande. Detta kan i 
vissa fall innebära att man inte ser faran och klassar platsen som säker. Exempel på sådana 
platser skulle kunna vara: 

• För smala passager vid rusningstrafik. 
• Platser där beläggningens kvalitet kan uppfattas olika vid olika trafikflöden. 
• Tvära skymda svängar och korsningar. 

 
Om det är samma person som cyklar som ska granska filmerna kan det kännas onödigt att 
sedan sitta och titta igenom allting när man själv har varit där. Redan innan man cyklat klart 
har man en ganska bra uppfattning om hur stråken fungerar och hur trafikanter uppträder 
längs dessa. Om stråken ska studeras och utvärderas av flera experter före och efter en 
ombyggnad blir fördelarna uppenbara med metoden  

6.1.5 Manuell metod 

Fördelarna med den manuella registreringen är enkla att se: Snabbt, enkelt och konkret.  
Metoden behandlar visserligen bara den fysiska utformningen och inte hur trafikanterna 
uppfattar den, men i vissa fall kan detta vara tillräckligt. 
 
Den klassificeringsmodell som användes i detta projekt är bäst lämpad för att användas på 
cykelvägar och fungerar mindre bra där cyklister cyklar längs vägkanten. 

6.2 Förslag till vidareutveckling 

6.2.1 Bike Information Program 

Eftersom syftet med detta projekt inte har varit att skapa en kommersiell applikation så finns 
det en hel del som kan vidareutvecklas på programvarusidan för att det ska bli lättare att 
använda och förstå. Till exempel att databaserna inte ska behöva se ut på exakt rätt sätt och 
större valfrihet i SQL-frågorna för att underlätta urvalet av vad som ska ritas upp.  
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Möjligheten att rita upp en hastighetsprofil längs färdvägen skulle kunna vara intressanta att 
ha med och detta kommer med stor sannolikhet att genomföras inom ramen för ett annat 
projekt. 
 
Om man använder sig av en GPS-mottagare som även mäter och sparar höjden så skulle det 
vara intressant att bygga in funktioner i programmet för att visualisera även denna. Man skulle 
då kunna studera hur höjdskillnader och branta backar påverkar till exempel hastigheten och 
avstånden till andra trafikanter.  
 
För att slippa problemen med ”trappsteg” i kartan, orsakade av avrundningen i GPS 
mottagaren, kan det vara idé att se sig om efter en bättre GPS. I så fall skulle man även kunna 
övergå från att använda GPS:ens avrundade hastighet till en hastighet uträknad direkt från 
koordinaterna. Detta skulle i så fall kräva att programmet skrevs om men resultatet skulle bli 
betydligt bättre. 
 
Ett annat sätt att slippa ”trappstegen” är att interpolera koordinaterna i GPS-loggen. Det vill 
säga att i stället för som i detta exempel ha koordinaterna 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3… skulle man 
kunna jämna ut värdena till 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.3, 2.6, 3. Detta gör naturligtvis inte att 
noggrannheten i kartbilden blir bättre men det ser bättre ut på skärmen och under förutsättning 
att hastigheten är någorlunda konstant så kommer man faktiskt närmare sanningen. Risken att 
förlora viktig information t.ex. inbromsningar eller undanmanövrar bedöms vara mycket liten. 

6.2.2 Videokameror 

På kamerasidan skulle det naturligtvis vara intressant att använda en liten ”spionkamera” och 
montera framför ansiktet på cyklisten. Fördelarna med detta har diskuterats tidigare i 
rapporten och kan sammanfattas med att det skulle öka förståelsen för hur cyklisten upplever 
den aktuella trafiksituationen.  
 
En detalj som försvårar hela användandet av den här metoden är att videofilmerna måste 
digitaliseras och komprimeras innan de går att använda. Detta är ett tidskrävande arbete, om 
man cyklat i 1 timme så tar det ca 3 timmar att digitalisera filmerna från två kameror. 
Lösningen på detta skulle kunna vara att i stället för vanliga Hi8 kameror använda 
digitalkameror. 
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7 Diskussion 
Metoden att montera videokameror på en cykel för att samla in data om trafikmiljön och 
trafikanternas beteende längs ett cykelstråk visade sig under arbetets gång fungera bra. Det är 
ett tidskrävande arbete med många steg innan man når resultat. Att cykla omkring och filma 
är en förhållandevis liten del av arbetet i förhållande till efterarbetet med att digitalisera 
filmerna och redigera GPS data. 
 
I det här projektet har användningen av resultatet från mätningarna inte analyserats närmare. 
Därför behövs det fortfarande mer arbete innan man kan dra några avgörande slutsatser om 
huruvida en instrumenterad cykel enligt det föreslagna konceptet är en praktiskt användbart 
instrument för att förbättra cykelvägars utformning eller för att öka förståelsen trafikanternas 
beteende. Min personliga åsikt, grundad på vad som framkommit under examensarbetet, är 
dock att det är en metod som är värd att utveckla vidare. 
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Bilaga 1 - Prisexempel på GPS-mottagare 
Den traditionella GPS-mottagare som framstod som bäst lämpad var Magellan GPS 315. Den 
har möjlighet att spara färdvägen med hjälp av maximalt 1200 punkter vilket räcker till en 
mätning på 20 minuter innan man måste tömma GPS:en om man sparar en punkt varje 
sekund. Priset för denna mottagare är 2970kr.  
 
Det finns även möjlighet att uppgradera Magellan GPS 315 till DGPS men för detta behövs en 
korrektionsmottagare. En sådan kostar mellan 5000 och 6000 kr. Dessutom tillkommer ett 
abonnemang på EPOS för på 1495 kr/år för 10 m noggrannhet eller 7495 kr/år för 2 m 
noggrannhet.  
 
Alla prisuppgifter i den här bilagan är hämtade från Axhede & Hansson AB och deras prislista 
för februari år 2000. 
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Bilaga 2 - Tekniska fakta, ExyLog loggbox 
 ·  GPS-mottagare. 
 ·  Intern antenn. 
 ·  Internt minne för loggning. 
 ·  Bakgrundsbelyst grafisk LCD med 3 lysdioder för indikering.  
 ·  Ljudsignal. 
 ·  Knappar för inställningar av tjänste, privat och övrigt. 
 ·  Interface: 
       Extern antenn. 
       Matning 12 och 24 V. 
       Seriell anslutning till PC RS 232. 
       Förberedd för externa givare, tangentbord och kommunikations- 
       utrustning. 
       Compact Flash-minne för extern loggning. 
 ·  Inställningar: 
       Aktuell loggtyp (privat/tjänste/övrig). 
       Loggning internt/externt av/på, intervall. 
       Ljudindikering av/på. 
       Klocka av/på/ sommartid/vintertid. 
 ·  Övrigt: 
       Kontinuerlig statusindikering i display under körning. 
       Fordon- samt föraridentitet kan lagras på minnena samt presente- 
       ras i displayen. 
       Möjlighet att kopiera internt minne till externt minneskort. 
       Enheten kan användas som ren GPS-mottagare, där GPS-info  
       visas på PC. 
       Ny programvara kan laddas via PC-interface. 
       Klocka i displayen (tid tagen från GPS-satelliter). 
       Kompassindikator. 
 
 EMC-godkänd av SP 

  ExyLog grundutförande 
  ·  ExyLog logger  
  ·  Matningskabel cigarettuttag  
  ·  Kabel för PC-anslutning 
  ·  Nätadapter 12 V 
  ·  Användarmanual 
  ·  Magnetfäste 
  ·  CD-ROM med ExyLog programvara 

  Tillbehör 
  ·  Matningskabel för fast installation 
  ·  Extern antenn 
  ·  Compact Flash minneskort 
  ·  Läsare för Compact Flash 
    ·  Reseräkningsprogram 
 
Källa: www.sepab.se 
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Bilaga 3 - Förteckning över filmer 
Filmerna från fältförsöken i Storuman förvaras på avdelningen för trafikteknik på 
Universitetet tillsammans med GPS-loggarna. Filmerna finns både som originalinspelning på 
kassetten till videokameran och digitaliserade på en CD. Filmerna från cyklingen av stråken 
spelades samtliga in mellan korsningen E12 – Skolgatan och korsningen E12 – Järnvägsgatan. 
Under försöken med att följa skolbarnen slutade den bakre kameran att fungera efter första 
testen så från de återstående fyra testerna finns endast film från den framåtriktade kameran. 
Nedan följer en sammanställning av under vilka tider inspelningarna genomfördes.  
 
Sträcka Datum Starttid Sluttid 
    
Stråk    
Skolgatan norr ut  2000-05-30 08:38:27 08:42:00 
Skolgatan norr ut 2000-05-30 09:10:22 09:14:30 
Skolgatan söder ut 2000-05-30 09:14:35 09:19:26 
E12 norr ut 2000-05-30 08:27:06 08:32:20 
E12 söderut 2000-05-30 08:33:06 08:38:26 
Järnvägsgatan norrut 2000-05-30 09:20:07 09:23:50 
Järnvägsgatan söderut 2000-05-30 09:23:51 09:27:49 
    
Följa skolbarn    
Test 1 2000-05-31 08:05:30 08:09:30 
Test 2 2000-05-31 08:11:20 08:13:30 
Test 3 2000-05-31 08:17:00 08:21:30 
Test 4 2000-05-31 08:34:30 08:37:00 
Test 5 2000-05-31 08:36:30 08:27:50 
 
 
 


