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Anordning som känner av och varnar vid passage av väglinjer

av Sven-Olof Lundkvist

Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

En anordning för avkänning av väglinjer har testats. Vid passage

av kant- eller mittlinje ger larmanordningen en akustisk varning

som uppmärksammar föraren på att denne är på väg att lämna kör-

fältet. Primärt är larmanodningen avsedd att användas vid lands-

vägskörning.

Man bör ställa följande krav på larmanordningen:

* Den ska larma för väglinjer som uppfyller av Vägverket givna
krav på relfektans (vithet) och specifik luminans (retroref-
lektion).

* Felaktiga eller uteblivna larm ska vara sällsynta.

* Antalet korrekta, men oönskade larm.som kan uppfattas som
störande, måste vara begränsade.

Larmanordningens funktion har testats dels tekniskt, dels funk-

tions- och tillförlitlighetsmässigt. Härvid har följande tre

separata test gjorts:

* Förmågan att larma har satts i relation till väglinjers ref-
lektans och specifika luminans. Härvid har kontrasten mellan
linje och vägbana uppmätts, samt larmanordningens funktion
noterats.

* 12 försökspersoner har fått köra en 12 km lång väg med varie-
rande standard och hastighetsbegränsningar. Oönskade, felak-
tiga och uteblivna larm har noterats.

* Tre personer har kört bilen under en längre sammanhängande
sträcka och bedömt larmanordningens funktion under olika väg-
lag i dagsljus och mörker.
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II

Resultaten visar att larmanorningen fungerar tillfredsställande

tekniskt; den larmar undantagslöst för linjer som uppfyller Väg-

verkets krav på reflektans och specifik luminans. Även sämre

linjer registreras ofta.

Antalet felaktiga eller uteblivna indikeringar har varit få.

Smuts eller löv på vägen har inneburit falsklarm vid några fall.

I något annat fall har indikering uteblivit då man har passerat

en linje alltför snabbt, varvid signalen har blivit för kort för

att larmet ska aktiveras.

Antalet oönskade larm.i tätort är för många, beroende på att den

larmar för t.eX. övergångsställen och körfältspilar. Visserligen

ska den främst användas vid landsvägskörning, men man ska inte

behöva stänga av den då man passerar ett samhälle.

Det föreslås därför att larmanordningen kompletteras så att den

inaktiveras under en given hastighet. Denna hastighet kan even-

tuellt sättas olika beroende på fordon och körtillfälle, men

rimligt kan vara runt 70 km/h.

Om ovanstående komplettering utförs bör larmanordningen testas

ytterligare, då under en längre tid. Det föreslås att ett antal

fordon, som företrädesvis används vid landsvägskörning, utrustas

med larmanordningen. Lämpligt kan vara att yrkeschaufförer får

ge ett omdöme om dess användbarhet och tillförlitlighet.

VTI MEDDELANDE 643



1 BAKGRUND OCH SYFTE

Ett system för avkänning av vägmarkeringar har utvecklats av

innovatören Göran Persson, Borgholmd Transportforskningsbered-

ningen har ställt medel till förfogande till en inledande studie

av detekteringssystemet.

Systemet varnar vid passage av vägmarkeringar. Tanken är bland

annat att en förare som.håller på att somna och glider över

kant- eller mittlinjen ska få en akustisk varning. Således är

avsikten att larmsystemet i första hand ska användas vid lång-

körningar.

Detta inledande försök har haft till syfte att ge svar på föl-

jande:

* Fungerar varningsanordningen rent tekniskt? Det vill säga får

man korrekta indikeringar oavsett yttre förhållanden, såsom

väglag och ljusförhållanden? Får man falska indikeringar?

* Hur fungerar varningsanordningen praktiskt? Hur ofta får man

vid nonmal körning oönskade indikeringar - sådana som fysika-

liskt är korrekta, men som av föraren kan upplevas som stö-

rande?

Resultaten från detta förförsök ska visa om det finns skäl att

gå vidare med en mer ingående studie, i vilken systemet ska tes-

tas i realistiska förhållanden under en längre tid.

2 KORT BESKRIVNING AV VARNINGSSYSTEMET

Anordningen för avkänning av vägmarkeringar består av IR-sända-

re, detektorer, elektronik samt larmanordning (två swmrar).

På fordonet sitter en sändare och en mottagare framtill på både

vänster och höger sida. Sändare och mottagare är riktade rakt

ner (i vägytans normals riktning). Sändarens signal reflekteras

VTI MEDDELANDE 643



i vägytan (vägmarkering eller vägbeläggning) tillbaks mot motta-

garen. En komparator i elektronikdelen jämför mottagarsignalerna

på höger och vänster sida. Om utsignalen från komparatorn över-

stiger ett visst tröskelvärde larmar systemet. Varningsystemet

är således känsligt för en skillnad i ljushet på vägbanan vid

fordonets högra och vänstra sida. Det innehåller två sumrar; kör

man på mittlinjen får man varning från en summer placerad till

vänster i kupén och kör man på kantlinjen får man varning från

höger.

Varningssystemet sätts ur funktion då körriktningsvisaren an-

vänds. Därefter är det inaktiverat ytterligare 10 sekunder efter

det att körriktningsvisaren har gått tillbaks. Detta innebär att

man slipper felaktiga larm t.ex. i samband med sväng i korsning,

förutsatt att man har givit tecken. Tiden för inaktivering av

larmet går att variera. Det går även att koppla ur larmet manu-

ellt.

3 VÃGMARKERINGARS REFLEXIONSEGENSKAPER

En vägmarkerings synbarhet i dagsljus eller på väg med gatube-

lysning kvantifieras med storheten reflektans (Y). Synbarheten i

mörker på väg utan gatubelysning, med endast fordonsbelysning,

anges med vägmarkeringens specifika luminans (SL). Att man skil-

jer på dagsljus/gatubelysning och fordonsbelysning beror på att

synbarheten är kraftigt avhängig av belysnings- och observa-

tionsvinklar. Belysningsvinkeln skiljer mycket mellan de två

fallen.

I dagsljus har man ljus infallande från hela himlavalvet, vilket

innebär att en del av ljuset infaller i stora vinklar mot väg-

ytan. I mörker, på väg med gatubelysning, har vi en liknande

belysningssituation - ljuset infaller i stora vinklar mot väg-

ytan. Detta innebär att markeringens synbarheten är relaterad

till materialets vithet, dess reflektans.

VTI MEDDELANDE 643



I mörker och fordonsbelysning infaller ljuset i en mycket liten

vinkel mot vägytan eller markeringen. På 50 meters avstånd fram-

för en personbil med strålkastarna på 0.65 meters höjd över väg-

ytan blir belysningsvinkeln endast O.74°. I detta fall är väg-

markeringens synbarhet avhängig av dess retroreflekterande egen-

skaper.

Vägverket har krav på de två storheter som har beskrivits ovan.

Enligt Vägverkets Byggnadstekniska Anvisningar (BYA 84) ska en

torr vägmarkering ha reflektansen Y > 45 (sortlös) och specifika

luminansen SL > 75 (mcd/m2)/lux. Vägbanans reflektans ligger i

allmänhet i intervallet Y = 10 till 20 och dess specifika lumi-

nans intervallet SL = 5 till 25 (mcd/mZ)/lux. Man kan säga att

en medelljus vägbana approximativt har både specifika luminansen

och reflektansen 15.

I fallet dagsljus eller mörker/gatubelysning definierar vi kont-

rasten.mellan vägmarkering och vägbana som:

 

C(Y) =
YV

På samma sätt har vi för mörker/fordonsbelysning:

SLm - SLv

 

C(SL) =
SLV

där index m anger markering och index v anger vägbana.

Om man har en vägmarkering som.precis klarar Vägverkets krav med

avseende på reflektans, Y = 45, på en medelljus vägbana, så

innebär detta att kontrasten mellan markering och vägbana blir

C(Y) = 2.0. Om den precis klarar kravet för specifik luminans,

SL = 75 (mcd/m2)/lux, får vi C(SL) = 4.0.

Oavsett vilken av storheterna som är mest representativ med tan-

ke på larmanordningens geometri, så måste ett absolut krav vara

att den larmar för ovan angivna kontraster.
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4 TEST AV LARMANORDNINGEN

4.1 Allmänt

Innan man påbörjar en utvärdering av ett larmsystem.som har be-

skrivits ovan måste man fråga sig om behovet finns. År 1989 po-

lisrapporterades 8300 singelolyckor på det statliga vägnätet.

Mörkertalet beräknas vara 85-90%, varför i Verkligheten 60000-

80000 singelolyckor kan beräknas ha skett under detta år. Såle-

des inträffade cirka 200 olyckor/dag. Hur många som skulle ha

kunnat undvikas med det testade larmsystemet är svårt att säga,

men det torde stå klart att någon typ av varning innan man pas-

serar vägkanten skulle var välkommen. Dessutom ger larmsystemet

varning för passage av mittlinjen, vilket skulle kunna förhindra

mötesolyckor.

Tre olika typer av test har gjorts:

* Tekniskt funktiontest. Anordningens förmåga att larma har

satts i relation till markeringars och vägbanors reflektans

och specifika luminans i torrt tillstånd. Härvid har fordonet

stått stilla på markeringen eller rullat långsamt över den-

samma .

* Test av frekvensen felaktiga indikeringar. Utan vetskap om

att fordonet var försett med larmanordningen körde 12 för-

sökspersoner en 12 km lång sträcka, varvid antalet felaktiga

eller uteblivna indikeringar noterades. Sträckan var avsikt-

ligt vald så att många olika vägtyper ingick. Försöket gjor-

des på torra och våta vägbanor.

* Test av funktionen vid normal långkörning. Tre personer körde

bilen vardera mer än 300 km. Man visste att bilen var försedd

med larmanorningen och noterade i huvudsak felaktiga indike-

ringar.
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Försöken har genomförts i såväl dagsljus som.mörker på torra och

våta vägbanor. Dock har inte larmsystemet testats under vinter-

förhållanden.

I det följande används genomgående termen 'oönskat larm' för

larm. som rent tekniskt är korrekta - fordonet har framförts på

en vägmarkering - men föraren har gjort detta avsiktligt och

medvetet. Med 'falsklarmF avses tillfällen då larm har erhållits

trots att fordonet inte har kört över vägmarkering.

4.2 Tekniskt funktionstest

Reflektans och specifik luminans har uppmätts för 14 vägmarke-

ringar som visuellt bedömdes ha olika reflektionsegenskaper,

d.v.s. de var olika slitna och hade i vissa fall gulnat.

I tabell 1 anges den torra markeringens kontrast, C, med avseen-

de på reflektans och specifik luminans. I kolumnen för larman-

ordningens funktion avser "knapp indikering" att indikering kun-

de erhållas genom att öka känsligheten. Med den känslighet som

larmanordningen normalt hade under detta och övriga två delför-

sök, erhölls emellertid ingen indikering.

I tabell 1 ser man att vägmarkeringarna nummer 4, 5, 7, 8, 9 och

10 uppfyller Vägverkets krav på reflektans och specifik lumi-

nans. Larmanordningen har indikerat samtliga dessa markeringar.

Detta gäller oavsett om markeringen var torr eller våt.

Nummer 13 och 14 uppfyller kravet på reflektans, men ej specifik

luminans. Här har anordningen larmat först efter justering av

känsligheten (13) eller inte larmat alls.

Nummer 1 och 2 uppfyller ej kravet på reflektans, men kravet på

specifik luminans. Larmanordningen har indikerat båda dessa mar-

keringar.
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Markeringarna 3, 6, 11 och 12 uppfyller varken kravet på reflek-

tans eller specifik luminans. Indikering har ändå erhållits på

nummer 6 och 11.

Tabell 1. Kontrast med avseende på reflektans, C(Y), och speci-

fik luminans, C(SL), för 14 olika torra vägmarke-
ringar. Kontrasten är relaterad till körbanans ljus-
het. En torr markering som.precis uppfyller Vägverkets
krav har C(Y)=2 och C(SL)=4. Värden som uppfyller res-
pektive krav har angivits med fet stil. Förmågan att
indikera gäller stillastående eller långsamt rullande

 

 

fordon.

nr C(Y) C(SL) funktion

1 1.2 6.3 indikering
2 1.1 4.4 indikering
3 0.42 0 45 ingen indikering
4 3.6 4.6 indikering
5 4.4 120 indikering

6 1.3 0.44 indikering
7 2.6 7.1 indikering
8 2.4 4.4 indikering
9 2.4 5.2 indikering

10 2.8 5.9 indikering

11 0.61 1.6 indikering
12 0.57 2.2 knapp indikering
13 2.2 1.8 knapp indikering
14 2.0 2.7 ingen indikering

 

     

Resultaten i tabell 1 visar att någon perfekt korrelation mellan

förmågan att larma å ena sidan och reflektans/specifik luminans

å den andra inte har påvisats. Detta var inte heller väntat ef-

tersom larmanordningens geometri för sändare/mottagare skiljer

sig från reflektansens och specifika luminansens geometrier. Man

konstaterar dock att larmanordningen har uppfyllt grundkravet -

den larmar för av Vägverket godkända markeringar. Den har dess-

utom larmat för de markeringar som har uppfyllt endast kravet

för specifik luminans.

VTI MEDDELANDE 643



För våta markeringar har i detta test ingen skillnad i funktion

kunnat påvisas. Detta indikerar att funktionen är bättre korre-

lerad med reflektansen än med specifika luminansen. Detta anta-

gande kan göras eftersom kontrasten markering/vägbana inte för-

ändras mycket vad beträffar reflektansen, men sjunker kraftigt

med avseende på specifika luminansen då vägen blir våt. Testet

har endast gjorts i dagsljus; det finns ingen anledning att tro

att funktionen i mörker skulle vara sämre eller bättre.

4.3 Test av frekvensen felaktiga indikeringar

Sammanlagt 12 försökspersoner körde en drygt 12 km lång sträcka

som hade varierande vägstandard enligt följande:

motorväg 90 km/h 1 km
4-fältsväg 90 km/h 1 km
13-metersväg 90 km/h 1 km
9-metersväg 90 bm/h 4 km
7-metersväg 70 km/h 4 km
7-metersväg 50 km/h 1 km
7-metersväg 30 km/h ä km

För varje försökspersons körning har gjorts fyra klassifice-

ringar:

* Korrekt, önskad indikering. Föraren har på grund av ouppmärk-
samhet passerat kant- eller mittlinje. Indikeringen varnade
således föraren för felaktigt beteende.

* Korrekt, oönskad indikering. Föraren har medvetet passerat
en vägmarkering. Larmet har i detta fall ingen funktion att
fylla, utan kan uppfattas som störande.

* Felaktig indikering. Föraren har fått indikering trots att
någon vägmarkering inte har passerats.

* Utebliven indikering. Föraren har passerat vägmarkering utan
att få indikering.

Klassficeringen enligt ovan har gjorts subjektivt av försöksle-

daren. Sumrarna var bortkopplade; istället fick försöksledaren

signal från lysdioder. Att göra klassificeringen enligt ovan
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innebar inga problem.eftersom man, åtminstone vad beträffar ter-

moplastmarkeringar, känner om något eller några hjul går på mar-

keringen. Endast en kilometer av 7-metersvägen var försedd med

färgmarkeringar, övriga delar av den 12 km långa provsträckan

var försedda med termoplastmaterial.

Av de 12 körningarna gjordes 11 i dagsljus och en i mörker. Väg-

banan var i tre av de 11 dagsljuskörningarna våt.

I tabell 2 anges för var och en av de 12 försökspersonerna anta-

let indikeringar (eller uteblivna) enligt klassificeringen ovan.

Tabell 2. Antal indikeringar samt antal uteblivna indikeringar
för 12 försökspersoner (fp) vid körning på de 11
sträckor som har definierats ovan. För varje körning
(försöksperson) anges antalet korrekta och önskade
(K), korrekta oönskade (KO), felaktiga (F) samt ute-
blivna (U) indikeringar.

  

fp, yttre omständ. K KO F U

1. dagsljus, torrt l 9 O 1
2. mörker, torrt O 1 O 0
3. dagsljus, vått 0 2 O O
4. dagsljus, torrt 1 5 O O
5. dagsljus, torrt 0 0 l 0
6. dagsljus, vått O 2 O O
7. dagsljus, vått 0 l 0 0
8. dagsljus, torrt 2 2 O O
9. dagsljus, torrt O 2 l 0

10. dagsljus, torrt 1 2 O 0
11. dagsljus, torrt l 3 0 0
12. dagsljus, torrt O 1 O O
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Innan man tolkar siffrorna i tabell 2 bör man framhålla att

provsträckan som försökspersonerna har kört är ganska "elak" mot

larmsystemet. Således innehåller den två rondeller, där man får

larm om man inte ger tecken. Den innehåller en bit l3-metersväg

på vilken man gärna glider över i vägrenen. Vidare kör man ofta

på kantlinjen vid möte på en krokig del av 7-metersvägen. På

30-sträckan har man tendensen att vingla.

Man ser att spridningen mellan försökspersoner är stor. I kolum-

nen för korrekta, men oönskade indikeringar, KO, förekommer

allt ifrån 0 till 9. Detta förklaras till stor del av att folk

har olika körstil. Exempelvis gav fp 1 sällan tecken, vilket

gjorde att denne fick falska alarm i rondellerna. Många oönskade

indikering förekom även på den korta biten med l3-metersväg. Som

dessa är målade - med bred vägren - lockas man att glida mellan

körfält och vägren.

Av de två felaktiga indikeringar som erhölls berodde den ena på

löv på vägbanan och den andra på ett fel i elektroniken.

Den uteblivna indikeringen berodde på att en tvärsgående linje i

en rondell passerades med ganska hög hastighet. Elektroniken har

byggts med en viss tröghet för att inte t.eX. skräp på vägbanan

ska registreras. Denna tröghet innebaratt impulsen från den

tvärsgående linjen blev för kort för att elektroniken skulle

hinna med.

I medeltal erhölls 0.22 oönskade eller felaktiga indikeringar

per kilometer. Detta kan tyckas mycket, men man måste då tänka

på att provsträckan var vald för att sätta systemet på prov.

Vidare ska man ha i minnet att försökspersonerna inte visste att

bilen var utrustad med larmsystemet - summern var bortkopplad.

Om summern hade varit inkopplad och man hade varit informerad om

systemets funktion hade säkert några av försökspersonerna kört

på ett helt annat sätt för att undvika störande larm.
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4.4 Test av funktionen vid normal långkörning

Tre personer har kört fordonet med larmsystem en sammanhängande

längre sträcka: Christer Lindh (CL), Vägverket, Gabriel Helmers

(GH), VTI samt författaren (SO). CL körde bilen i alla kombina-

tioner av våta vägbanor, mörker och dagsljus. GH körde i mörker

och dagsljus på torra vägbanor. SO körde i dagsljus på vägbanor

som var alltifrån mycket våta till nästan torra.

Samtliga har noterat att störande larm.förekommer i tätort, där

ofta övergångsställen eller körfältsmarkeringar finns. Den ma-

nuella inaktiveringen av systemet använder man ogärna. Gemensamt

föreslår man därför att larmsystemet skulle kopplas till hastig-

heten så att det inaktiveras i hastigheter under en viss gräns.

I låga hastigheter på mycket våt vägbana noterades även problem

med vatten på sändare/mottagare. Detta problem försvann till

stor del på landsväg trots att vägbanan fortfarande var mycket

våt. Kanske skulle sändare/mottagare kunna skyddas på något

sätt? Hastighetskoppling skulle delvis förhindra dessa störande

signaler.

Försöket har genomförts under hösten, en årstid då det ofta lig-

ger löv på vägbanan. Löv och annat smuts på vägbanan kan göra

att systemet larmar, vilket samtliga tre förarna har noterat.

Detta sker dock företrädesvis i låga hastigheter; i höga hastig-

heter blir impulsen för kort, varför systemet inte aktiveras.

Åter skulle en koppling till fordonets aktuella hastighet kunna

avhjälpa oönskade larm.

För övrigt har systemet fungerat bra; man har kunnat köra långa

sträckor utan att någon oönskad signal har förekommit. Under-

tecknads körning från Linköping till Borgholm hade med en has-

tighetsinaktivering vid 70 km/h innehållit endast en oönskad

indikering: på en 90-sträcka låg mycket lera på vägen, vilket

gjorde att systmet larmade felaktigt. För övrigt förekom endast

oönskade signalerinom tätort.
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Man var överens om att larmsystemet primärt lämpar sig att an-

vända på landsvägar. Det är ju främst vid landsvägskörning som

föraren p.g.a. monoton körning blir ouppmärksam och kanske till

och med kan somna. Vid sådana tillfällen skulle systemet kunna

förhindra en olycka.

5 SLUTSATSER

De tre delförsöken som har redovisats ovan i avsnitt 4.2 - 4.4

har visat följande:

* Tekniskt fungerar systemet bra så tillvida att för väglinjer
som. uppfyller Vägverkets krav på optiska egenskaper, larmar
systemet undantagslöst. Endast för tvärsgående linjer som
passeras i hög hastighet blir signalen för kort för att lar-
met ska aktiveras.

* I praktiken fungerar systemet olika bra på olika typer av
vägar. Exempelvis erhålls ofta oönskade larm på l3-metersvä-
gar - vägar med bred vägren där man ofta kör på kantlinjen.
På en smalare väg, där vägrensutnyttjande inte förekommer, är
emellertid de oönskade larmen få.

* I tätort erhålls många oönskade larm, på grund av övergångs-
ställen och körfältspilar. Systemet är dock tänkt att använ-
das företrädesvis på landsvägar.

* På landsväg är funktionen god i både dagsljus och mörker på
torra vägbanor; falsklarm förekommer ytterst sällan. I väta
förekom på landsväg enstaka falsklarm.

* De falsklarm som har förekommit har berott på löv eller smuts
på vägbanan. I regnväder har vattensamlingar orsakat felakti-
ga larm.

Problemet med oönskade larmpå l3-metersvägar är förmodligen av

övergående natur. Det finns långt framskridna planer på att i

framtiden överge nuvarande sektion med breda vägrenar och i

stället ha breda körfält och smalare vägrenar åtskilda av en

heldragen kantlinje.

Naturligtvis är det system som har testats en prototyp. Detta

innebär exempelvis att känsligheten kan ställas med en ratt på

panelen. Det färdiga, på marknaden tillgängliga systemet, bör
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inte ha denna funktion, utan systemet ska fungera tekniskt helt

utan justeringar.

En av de två felaktiga indikeringarna på provsträckan (avsnitt

4.3) berodde på fel i elektroniken. Även detta kan förklaras av

att det testade larmsystemet är ett av de tidigare exemplaren.

Elektroniken kan förbättras och förenklas.

Systemet är användbart i första hand vid landsvägskörning och

framförallt på längre sträckor, så körningen kan bli monoton och

tröttande. På mindre vägar och inom tätbebyggt område är det

mindre lämpligt att använda.

Någon analys av huruvida larmsystemet skulle kunna vara kost-

nadseffektivt har inte gjorts. Man kan dock konstatera att an-

talet singelolyckor är högt - ca ZOO/dygn - och att några av

dessa förmodligen skulle kunna undvikas med någon typ av' var-

ningssystemi

6 FÖRSLAG TILL FÖRBÅTTRINGAR

Som framgått av tidigare resultatredovisning har vi problem med

oönskade larm i tätort, på vägar med bred vägren samt på smutsig

eller våt vägbana.

Problemen kommer sannolikt att till stor del försvinna om. man

inför en hastighetskoppling så att systemet inaktiveras vid nå-

gon hastighet runt 70 km/h. Ska systemet användas i långtradare

måste aktiveringen ske under 70 km/h, vilken är högsta tillåtna

hastighet för dessa. Ska man minimera antalet oönskade signaler

får gränsen dock inte ligga för långt under 70 km/h. Då skulle

man, om man kör nästan 70 km/h, vid infarter till större orter

få larm i korsningar där det ofta förekommer övergångsställen

och körfältspilar.
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En möjlighet är att utföra hastighetsanpassningen så att denna

kan justeras från panelen. Detta skulle innebära att gränsen för

inaktivering kan ställas så att det passar förare och körtill-

fälle.

Problemet med felaktiga signaler vid vattensamlingar är kanske

svårt att komma tillrätta med. Kanske kan man skydda sändare och

detektor på något sätt.

För övrigt har förslag framkommit som innebär att två signal-

styrkor ska kunna väljas - en som är mindre störande att använ-

das på väg där man vet att oönskade larm.kan förekomma. Att ha

två sumrar kan möjligen vara överflödigt. En förenkling av sys-

temet skulle kunna vara att ha en gemensam summer för höger och

vänster sida.

7 FÖRSLAG TILL FORTSATT STUDIE

Eftersom larmsystemet för väglinjer tekniskt redan i dag funge-

rar bra, och det med en förhållandevis enkel komplettering (has-

tighetsreglering) skulle kunna bli avsevärt mer tillförlitligt,

så finns det all anledning att undersöka funktionen under en

längre tidsperiod.

Förslaget blir således:

* Komplettera larmsystemet så att det blir inaktivt vid låga
hastigheter.

* Förse 10 fordon med det förbättrade systemet. Fordonen ska
vara sådana som företrädesvis används till längre körningar
på landsväg. Lämpligt är att åtminstone några är långtradare
och några turistbussar. Möjligen kan även förare som lider av
sjukdomen apné deltaga i försöket.

* Utvärdera systemet under en längre tidsperiod - förslagsvis
ett år.

Ett prov enligt ovan skulle dels visa hur tillförlitligt syste-

met är tekniskt, dels ge erfarenhet av hur förare upplever sy-

stemet under en längre tids användning.

VTI MEDDELANDE 643




