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Förord 

 

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond. Ståndpunkter, 

slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarna och överensstämmer inte 

nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom 

rapportens ämnesområde. 

 

Rapporten beskriver arbetet i förstudien “Hastighetssäkrad Trafikzon i urban miljö (HasT) 

och är författad av Rodrigue Al Fahel, Lindholmen Science Park (CLOSER), Ted Kruse, 

Lindholmen Science Park (CLOSER), John Bylund, Umeå kommun och Jonas Sörlén, Umeå 

kommun.  
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1. Sammanfattning  

 

Förstudien syftar till att identifiera och utreda förutsättningar för att demonstrera en 
hastighetssäkrad vägtrafikzon i centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande 
förarstödsfunktioner och geofencing.  
 

Resultaten visar att det finns ett intresse från kollektivtrafik-, gods och taxioperatörer att 

tillsammans med Umeå kommun, hastighetssäkra en stor andel av fordonen i avgränsad 

zon i Umeås stadskärna. Det finns även ett intresse av att demonstrera lägre 

hastighetsrekommendationer än gällande hastighetsregler i det avgränsade området.  

Projektet uppskattar att ett par hundra unika fordon rör sig i området, majoriteten yrkestrafik. 

Av dessa förväntas projektet inkludera upp till 158 fordon. Dessa fordon inkluderar samtliga 

kollektivtrafikfordon, som är de fordon som mest frekvent trafikerar området.  

 

En slutsats i förstudien är att samtliga fordon som kan komma att ingå i en kommande 

demonstration är möjliga att hastighetssäkra antingen genom en direkt tjänst som 

fordonsleverantören erbjuder eller genom en tredjepartslösning.  

 

Förstudien förväntas leda till en ny projektansökan till Skyltfonden för ett 

demonstrationsprojekt i Umeå kommun tillsammans med ovannämnda intressenter.  

  

 

2. Erhållen trafiksäkerhetsnytta 

 

Denna förstudie utreder förutsättningar för att demonstrera en hastighetssäkrad vägtrafikzon 

med hjälp av hastighetsanpassande förarstödsfunktioner och geofencing. Dessa 

förarstödsfunktioner och geofencing har en stor potential att säkerställa att hastighetsregler 

och hastighetsrekommendationer efterlevs och därmed även minska antal olyckor i trafiken.  

 

3. Bakgrund 

 

Stadskärnan utgör oftast en komplex trafikmiljö där olika transportslag av både person och 
gods behöver samsas på en mindre yta. En bättre planering av stadsmiljön kan möjliggöra 
för en ökad säkerhet, trygghet och framkomlighet för samtliga, speciellt oskyddade 
trafikanter. En viktig faktor för att planeringen av stadstrafiken ska få en önskad effekt är att 
rådande hastighetsregler och rekommendationer respekteras.  
 
Hastighetsefterlevnad är även en indikator för att minska antalet döda i trafiken. 2020 utförde 
VTI en studie, Hastigheter på kommunala gator i tätort (Vadeby, Anund, 2021) där 
hastigheten mättes på 23 olika orter i Sverige under september månad på vägar från 40 
km/h - 70 km/h. Studien visade att totalt 67 procent, av den studerade trafiken, respekterade 
efterlevnaden av hastighetsgränsen år 2020. Hastighetsefterlevnaden var sämst på gator 
med hastighetsbegränsning 40 km/tim där endast 52 procent av trafiken höll 
hastighetsgränsen. På gator med 50 km/tim var det 73 procent, på gator med 60 km/tim var 
det 78 procent och på gator med 70 km/tim var det 69 procent som höll hastighetsgränsen. 
 
Mellan 2018–2020 genomförde Folksam (Folksam 2020) en studie gällande 
hastighetsöverträdelser bland yrkesförare på 30/40/50/60/70/80-vägar. Den senaste 



mätningen, år 2020, visade att i 71% av alla mätningar har föraren kört för fort. Detta är en 
ökning med 10% sedan 2019 och 13% sedan 2018. Högsta andelen hastighetsöverträdelser 
under 2020 skedde på 60-vägar (88%), 40-vägar (85%) samt 30-vägar (80%). Grova 
hastighetsöverträdelser, d.v.s. mer än 10 km/h, stod för en fjärdedel av alla fortkörningar 
under 2020.  
Städerna arbetar idag aktivt med hastighetsreducerande åtgärder genom att exempelvis 
informera om riskerna och utforma fysiska hinder, exempelvis gupp på vägbanan.   
 
Samtidigt pågår en utveckling av fordonsflottan där allt fler börjar erbjuda föraren tjänster för 
hastighetsstöd, både informerande och styrande. Olika tekniker har använts exempelvis 
genom hastighetsskyltsavläsning med hjälp av fordonets sensorer eller genom digital 
identifiering av hastighet via karttjänster, med hastighetsdata som hämtats från Nationella 
Vägdatabasen (NVDB) som sedan matchas med fordonets position. Med hjälp av 
geofencing (geostaket), en digital geografisk zon där uppkopplade fordon kan styras på olika 
sätt, har användaren/behovsägaren kunnat få rita in egna vägtrafikzoner med attribut 
exempelvis att följa rådande hastighetsregler och rekommendationer.  
 
Teknikerna har demonstrerats i tidigare projekt med enstaka fordon men ännu har inget 
projekt storskaligt demonstrerat hur en hastighetssäkring av olika transportslag kan se ut i 
ett avgränsat område i en så komplex trafikmiljö som en stadskärna. Umeå stad har 
identifierad ett sådant område i stadskärnan där ett stort behov finns för hastighetssäkring.   
 

Intelligent hastighetsstöd (ISA) är avancerade förarstödjande system för vägfordon som 
syftar till att anpassa fordonets hastighet till vad som anses säkert och inte överskrider 
högsta tillåten hastighet. Det finns en rad ISA-system på marknaden och funktionaliteten kan 
skilja en del mellan olika ISA-system. Vissa ISA-system får information om gällande 
hastighet genom att läsa av vägskyltar längs färdvägen, medan andra ISA-system får 
informationen genom att matcha fordonets position mot t.ex. en kartdatabas med information 
om hastighetsbegränsningar. Vissa system varnar föraren om gränshastigheten nås eller 
överskrids, men det finns även system som sänker fordonets hastighet automatisk på väg. 
Det skiljer också mellan olika ISA-system avseende vad föraren har för möjligheter att kunna 
åsidosätta eller stänga av systemen. ISA-system kan utifrån det delas in tre undergrupper: 
öppen ISA, halvöppen ISA och sluten ISA. Ett öppet ISA-system informerar föraren om 
gällande hastighet och varnar när hastigheten överskrids. Halvöppen ISA försvårar för 
föraren att överskrida hastighetsgränserna, exempelvis genom ett mottryck eller vibration i 
gaspedalen, men funktionen kan åsidosättas av föraren. Ett slutet ISA-system hindrar 
däremot fordonet från att överskrida gränshastigheten och föraren kan inte åsidosätta 
funktionen. Även ett slutet ISA-system går dock att stänga av (så att det inte längre är i drift).   
 
Under 00- och 10-talet genomfördes ett stort antal ISA studier där flera av studierna har visat 
på att ISA är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska antalet döda i trafiken, bl.a. 
en studie av Vaa, Assum, Elvik (The Institute of Transport Economics (TØI) 2014).   
I Sverige utförde Trafikverket (Vägverket, 2002) i samarbete med Borlänge, Lidköping, Lund 
och Umeå kommun, en omfattande ISA-studie redan under 00-talet där ca 10 000 frivilliga 
testförare testade under 3-års tid olika ISA-system (varnande, informerande, stödjande) i ca 
5000 personbilar, bussar och lastbilar. Studien visade bland annat på att restiden blir 
oförändrad trots lägre maxhastigheter samt att det var en hög acceptansnivå av tekniken 
bland förare. En uppskattning var att personskadeolyckor skulle minska med 20–30% om 
alla fordon hade ISA-system.  
 
Till följd av nya EU-regler kommer ISA-system snart att bli standard i alla nya fordon som 
säljs inom EU (från och med den 6 juli 2022 för nya typer och från och med den 7 juli 2024 
för alla nya fordon). Reglerna införs genom en ny förordning, förordning (EU) 2019/2144, 
som uppdaterar EU:s fordonssäkerhetskrav i förordning (EU) 2018/858. Den nya 
förordningen ska tillämpas från och med den 6 juli 2022 i alla EU-länder. Med den nya 



förordningen föreskrivs ett antal nya tekniker och säkerhetsåtgärder som därmed blir 
obligatoriska för vissa eller alla fordonskategorier.  
 
Geofencing eller geostaket definieras av Reclus och Drouard (2009) som en möjliggörare 
för fjärrövervakning av geografiska områden omgivna av virtuella staket (geofence) med 
automatisk detektering när spårningsbara mobila objekt (fordon, personer, containrar etc.) 
kommer in eller ut ur dessa områden. I trafik- och mobilitetsrelaterade förhållanden är 
geofencing ett sätt att definiera geografiska zoner där vissa kriterier och begränsningar för 
fordonsdrift definieras exempelvis hastighet och access.  
 
Tekniken har demonstrerats i flera projekt och initiativ bland annat genom ett 
regeringsuppdrag som en följd av terrordådet i Stockholm 2017, inom NordicWay 2 och 
GeoSum. Flera pågående projekt som FoI-programmet geofencing i urbana miljöer, 
Smarta Urbana Trafikzoner, NordicWay 3, GeoSence m.fl. kommer att demonstrera flera 
tillämpningsfall samt verka för implementering genom att bland annat utreda regelverk, 
policy, governancefrågor, affärsmodeller, potential och effekter mm.  
 
Kommersiellt erbjuds geofencingtjänster av flera fordons-och tredjepartsleverantörer för 
olika vägtransportslag, (Lindkvist, Kruse, Al Fahel, 2021). De allra flesta aktörer erbjuder 
någon form av informerande tjänst kopplat till geofencing. Några aktörer som exempelvis 
Scania (bussar och lastbilar) och Volvo Bussar (bussar) erbjuder dessutom 
geofencingtjänster som möjliggör för styrning av fordonets hastighet. De flesta operatörer 
av elsparkcyklar använder geofencing för hastighets- och accesstyrning av deras 
fordonsflotta. Dessutom har styrande geofencing demonstreras av flertalet andra aktörer 
som ex Volvo Cars och KG-Knutsson (tredjepartsleverantör) utan att ännu 
kommersialiseras. Flertalet aktörer erbjuder geofencing som möjliggörare för hybridfordon 
att automatisk byta till eldrift inom en specificerad zon (ex Scania, BMW, Stellantis m.fl..).  
 
Göteborgs Stad och Stockholms Stad deltar i flera av pågående projekt för att utreda 
förutsättningar och potential av geofencing. Göteborgs Stad har bland annat inom projekt 
Digitaliserade Infrastrukturzoner (2019–2021 med finansiering från Skyltfonden) testat, 
tillsammans med AB Volvo, standardiserade lösningar för digital kommunikation av 
geofencingzoner från staden till fordonsleverantören. 
 

4. Syfte  

 

Förstudien syftar till att identifiera och utreda förutsättningar för att demonstrera en 
hastighetssäkrad vägtrafikzon i centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande 
förarstödsfunktioner och geofencing.  
 
Projektet ska leda till en ny projektansökan för att, tillsammans med relevanta aktörer, 
systemdemonstrera att det är möjligt att hastighetssäkra en zon med hjälp av 
förarstödsfunktioner och geofencing.    
 
Ett kommande projekt skulle bli det första av sitt slag som kan visa på en 
systemdemonstration som integrerar ett större antal fordon uppdelad på flera olika 
transportslag (kollektivtrafik, gods, taxi m fl) inom en specifik vägtrafikzon, specificerad av 
ett geofence och som använder förarstödsfunktioner för hastighetssäkring.  
 

5. Metod  

 

Digitala möten  



Veckovisa avstämningsmöten planerades mellan projektledare CLOSER och Umeå 

kommun digitalt för koordinering av projekt samt för att diskutera omfattning av ett framtida 

demonstrationsprojekt. En inventering av relevanta aktörer utfördes mellan parterna i början 

av projektet. Enskilda digitala möten skedde sedan mellan CLOSER, Umeå kommun och 

intressenter, operatörer inom taxi, kollektivtrafik och godstrafik samt forskningsutförare.  

 

Datainsamling  

Information av fordonsflotta från respektive operatör delades via mejl till CLOSER. 

Relevanta fordonsleverantörer och tredjepartsleverantörer kontaktades via mejl eller telefon 

för att samla in information om vilka fordon inom operatörernas fordonsflottor som har 

möjlighet att nyttja hastighetsstyrande förarstödsfunktioner. 

 

6. Resultat  

 

En projektansökan är under utformning och planeras att skickas in under februari 2022 

baserat på det underlag som samlats in under denna förstudie. Notera att arbetet med att få 

till en ny projektansökan pågår även efter förstudiens slut och innehållet i projektansökan 

kan komma att skilja sig jämfört med de resultat som listas nedan.  

 

Nedan visas resultat från förstudien: 

 

Syfte, mål och förväntad nytta med kommande demonstration  

Ett kommande demonstrationsprojekt skulle bli det första av sitt slag som kan visa på en 
systemdemonstration som inkluderar ett större antal fordon, uppdelad på flera olika 
transportslag (kollektivtrafik, gods, taxi m. fl), som utgör en hög andel av de totala 
fordonen i trafiken inom en specifik vägtrafikzon, specificerad av ett geofence och som 
använder förarstödsfunktioner för hastighetssäkring. Nedan följer exempel på förväntade 
nyttor:  
 

- Demonstrera för medborgare i Umeå kommunnyttan med förarstödsfunktioner och 
geofencing relaterad till att säkerställa att hastighetsgränser efterlevs i vägtrafiken.  

- Visa operatörer och chaufförer inom kollektivtrafik, taxi och gods fördelen med 
förarstödsfunktioner och geofencing för att säkerställa att hastighetsregler och 
hastighetsrekommendationer efterlevs.  

- Visa andra väghållare, transportörer, operatörer och övriga intressenter vad som är 
möjligt att göra med befintlig teknik för att öka trafiksäkerheten.  

- En databas med data från över hundra fordon som under demonstrationen nyttjat 
geofencing och förarstödsfunktioner. Detta möjliggör för acceptansstudier och 
effektstudier i en större skala än tidigare.    

- Tester av lägre hastighetsrekommendationer än rådande hastighetsregler i det 
avgränsade området (ex 20 km/h på gator med 30 km/h som maxhastighet). Detta 
ger en betydelsefull kunskap som kan användas för framtidens stadsplanering.    

 
Geografisk avgränsning   

En sträcka valdes i centrala Umeå utifrån följande kriterier:  

- Ett område där endast yrkestrafik trafikerar för att så hög andel som möjligt av 

samtliga fordon som får vistas inom området ska kunna delta i projektet. Ett område 

med många oskyddade trafikanter. 

- Ett område där en blandning av olika transportslag delar på ytan såsom 

kollektivtrafik, taxi, gods samt gång - och cykeltrafik.  



Utifrån dessa kriterier valdes ett område (se bild nedan) i centrala Umeå. Inom området 

ligger knutpunkten för den lokal busstrafiken i Umeå, Vasaplan. Här passerar samtliga 

busslinjer som trafikerar tätorten och fler av länstrafikens linjer har hållplatser i nära 

anslutning. Terminalen är utformad med hållplatslägen på en perrong i mitten vilket gör att 

alla resenärer behöver korsa ett körfält för att ta sig till och från bussen. Inom 

terminalområdet får endast bussar och taxi köra och ett stort antal oskyddade trafikanter 

vistas dagligen på Vasaplan då platsen har ett mycket centralt läge. För att även få med 

godstrafik i projektet valdes ett par anslutande gator till Vasaplan ut. Exempelvis Vasagatan 

där en av de större galleriorna har sin varumottagning. Inom det avgränsade gäller idag en 

maxhastighet på 30 km/h. Området kan komma att utvidgas alternativt att fler områden väljs 

i centrala Umeå i en kommande projektansökan.   

 

 

 
Karta över ett centralt område i Umeå. Det rödmarkerade området utgör den föreslagna geografiska 

avgränsningen för hastighetssäkring av fordonen som deltar i ett kommande projekt. 

 

Intressenter  

Projektet har identifierat följande relevanta intressenter för att få till en kommande 

demonstration: Trafikplanerare och trafikledning inom kommunen, kollektivtrafikhuvudman, 

trafikoperatörer för buss, gods och taxi, chaufförer, samt resenärer och oskyddade 

trafikanter som rör sig i området.  

 

Fordonsflotta  

Förstudien uppskattar att ett par hundra unika yrkesfordon rör sig i det avgränsade området 

varav majoriteten är yrkestrafik. Vissa av fordonen vistas i området vid några enstaka 

tillfällen, exempel taxifordon, godsfordon medan andra fordon passerar vid flertalet tillfällen 



per dag, exempelvis kollektivtrafikfordon (buss). Följande fordon förväntas ingå i projektet 

(158 st):    

 

- En bussoperatör inom kollektivtrafiken som trafikerar samtliga lokala linjer som 

passerar det geofencade området. Dessutom trafikerar operatörer ett par regionala 

linjer som passerar området. Totalt innefattar fordonsflottan 78 fordon.     

- En bussoperatör inom kollektivtrafiken som trafikerar flertalet av de regionala linjerna 

som passerar genom området. Totalt innefattar fordonsflottan 20 fordon.  

- En godsleverantör som levererar varor till butiker i området. Totalt innefattar 

fordonsflottan 7 fordon.  

- En godsleverantör som levererar varor till butiker i området. Totalt innefattar 

fordonsflottan 10 fordon.  

- En godsleverantör som levererar varor till butiker i området. Totalt innefattar 

fordonsflottan 30 fordon. 

- En taxioperatör som trafikerar det avgränsade området. Totalt innefattar 

fordonsflottan 13 fordon.  

 

Dessa 158 fordon förväntas utgöra majoriteten av de fordon som trafikerar området på 

daglig basis. Resultaten visar att majoriteten av dessa fordon går att nyttja 

förarstödsfunktioner och geofencing för tvingande hastighetsstyrning, antingen genom 

fordonsleverantörernas egna tillvalstjänster eller via en tredjepartslösning. Kommunikation 

av det angränsande zonen och vilka hastighetsregler eller hastighetsrekommendationer som 

gäller kommer att bestämmas i det kommande projektet.  

 

Preliminära arbetspaket och aktiviteter 

Tabellen nedan visar på preliminära arbetspaket och aktiviteter för ett eventuellt nästa 

demonstrationsprojekt:   

 

AP AP-namn Beskrivning 

AP0 Projektledning Koordinering av projekt och piloter. 

AP1 Tekniska förberedelser 

Installation av tredjepartslösningar, uppdatering 

av mjukvara för att erbjuda geofencing, test av 

fordon, mm.  

AP2 Datainsamling 

Vilken typ av data och på vilket sätt ska den 

samlas in 

AP3 Demonstration 

Test av hela systemet, harmonisering av tidplan 

för demonstration etc. 

AP4 Acceptans och effektstudier 

Acceptansstudie förare och fotgängare, 

effektstudie, förmätningar, mätningar under 

demonstration samt efter demonstration etc.  

AP5 Projektutvärdering och uppskalning 

Utvärdering av projekt samt workshop för att 

diskutera hur detta kan tas vidare efter projektet 

AP6 Kommunikation 

Framtagande av material, samt inter och extern 

kommunikation om projektet.  

 

 



Uppskattning av budget  

Ett kommande demonstrationsprojekt förväntas ha en budget mellan 3 000 000 sek - 4 000 

000 sek för att projektet ska kunna säkerställa att en så stor fordonsflotta som möjligt kan 

inkluderas i projektet. En del av kostnaden är personalkostnader för projektledare, 

koordinatorer från respektive partner, kommunikatörer, kostnader för att genomförande av 

installationer, kostnader för utvärderingen av systemet, kostnader för att genomföra 

acceptans- och effektstudier. En stor del av kostnaden utgör även hyreskostnader för 

hårdvara och mjukvara i fordon under projektets gång samt kostnad för framtagande av 

kommunikationsmaterial.      

 

 

7. Slutsatser  

 

Förstudien visar att det är möjligt att få till ett kommande demonstrationsprojekt. Det finns ett 

stort intresse hos Umeå kommun samt hos trafikoperatörerna för att få till en demonstration.  

 

Förstudien visar att det är möjligt, med dagens teknik, att nyttja förarstödsfunktioner och 

geofencing för att säkerställa att majoriteten av yrkestrafiken i en central del av Umeå kan 

hastighetssäkras. Tillgängligheten av dessa tjänster är i dagsläget beroende av vilken 

fordonsleverantör det är samt ålder på fordonen. Ett par fordonsleverantör erbjuder dessa 

tjänster som tillval. I annat fall är det möjligt att nyttja tredjepartsleverantörer för att 

säkerställa att dessa tjänster kan erbjudas. I vissa fall saknar äldre fordon den uppkoppling 

som krävs för att nyttja dessa tjänster. Detta utgör dock endast en liten del av fordonsflottan.  

 

Förstudien ser inte heller några svårigheter kring hur Umeå kommun kan kommunicera det 

avgränsade området samt vilka hastigheter som gäller eller rekommenderas i området, till 

trafikoperatörer och vidare till systemleverantören (fordonstillverkare eller 

tredjepartstillverkare).  

 

8. Spridning av resultat  

 

Projektets huvudsyfte är att planera för ett kommande demonstrationsprojekt. Projektets 

huvudresultat är en projektansökan som först och främst kommuniceras inom respektive 

projektparts organisation.  
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Bilaga 1: Sammanfattning  

 

Förstudien syftar till att identifiera och utreda förutsättningar för att demonstrera en 
hastighetssäkrad vägtrafikzon i centrala Umeå med hjälp av hastighetsanpassande 
förarstödsfunktioner och geofencing.  
 

Resultaten visar att det finns ett intresse från kollektivtrafik-, gods och taxioperatörer att 

tillsammans med Umeå kommun, hastighetssäkra en stor andel av fordonen i avgränsad 

zon i Umeås stadskärna. Det finns även ett intresse av att demonstrera lägre 

hastighetsrekommendationer än gällande hastighetsregler i det avgränsade området.  

Projektet uppskattar att ett par hundra unika fordon rör sig i området, majoriteten yrkestrafik. 

Av dessa förväntas projektet inkludera upp till 158 fordon. Dessa fordon inkluderar samtliga 

kollektivtrafikfordon, som är de fordon som mest frekvent trafikerar området.  

 

En slutsats i förstudien är att samtliga fordon som kan komma att ingå i en kommande 

demonstration är möjliga att hastighetssäkra antingen genom en direkt tjänst som 

fordonsleverantören erbjuder eller genom en tredjepartslösning.  

 

Förstudien förväntas leda till en ny projektansökan till Skyltfonden för ett 

demonstrationsprojekt i Umeå kommun tillsammans med ovannämnda intressenter.  

 

Kontaktuppgifter 

Organisation: Lindholmen Science Park AB 

Organisationsnummer: 556568–6366 

Projektledare: Rodrigue Al Fahel  

Adress: Lindholmspiren 3–5, Box 8077, 402 78 Göteborg 

Telefonnummer: 070 422 53 22  

E-postadress: rodrigue.alfahel@lindholmen.se alt. info@lindholmen.se  
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