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Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverkets Skyltfond.
Kontaktperson har varit Anita Ramstedt. Ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändigtvis
med Trafikverkets. Slutresultatet blir konkreta rekommendationer på hur Sverige
kan ta tillvara på uppkopplingen för cyklar som kan främja ökad trafiksäkerhet.
Arbetet har utförts av civ.ing. Jonas Åström och MSc. Malin Mårtensson i samarbete med Fil.dr. Erik Stigell och Tekn.dr. Annika Nilsson och har granskats av
Tekn.dr. Anna Clark.
Resultatet kommer att spridas genom Trivectors nätverk och via Trivectors
webbsida samt via deltagande på dels breda konferenser som Transportforum
dels mer specifika konferenser som SKLs cykeldagar eller Svenska Cykelstäders
nätverksmöten. För Trivectors del kommer resultatet också att implementeras
och ingå i de uppdrag som görs inom ramen för Trivectors konsult- och forskningsverksamhet.
Tack till de som deltagit som experter och bidragit till viktiga diskussioner kring
det som rapporten tar upp. Utfallen från intervjuer och workshop finns med som
ett fåtal citat men framförallt integrerat i rapporten i form av att föra den diskussion som präglar innehållet. När det i rapporten formuleras något i stil med.: ”Experterna menar att” så syftar detta tillbaka till den sammanvägda bilden författarna har fått från intervjuerna och workshopen.

Intervjupersoner och workshopdeltagare var följande:
- Anna Clark, Trivector
- Annika Nilsson, Trivector
- Azra Habibovic, RISE
- Claes Avedal, Volvo
- Christer Ljungberg, Trivector
- Erik Stigell, Trivector
- Irene McAleese, grundare av See.Sense
- Klas Elm, Svensk cykling
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Sammanfattning

Bakgrund och syfte
Uppkopplingen av transportsektorn är i full gång, dock så ser utvecklingen i
dagsläget olika ut för olika transportslag. Detta projekt syftar till att ge ett kunskapsunderlag för mer omfattade studier i framtiden om hur ett uppkopplat och
samverkande transportsystem kan inkludera oskyddade trafikanter och hur det
påverkar dem. Mycket pekar på att cyklar och cyklister, liksom det mesta vi har
runt omkring oss, kommer att bli allt mer uppkopplade. Genom introduktion av
elcyklar börjar cykelbranschen att röra sig mot en ny fas, där elektronik och
mjukvaror blir en självklar del. Idag är nästan alla cyklister ständigt uppkopplade
via mobiltelefoner. Det finns en potential att uppkopplingen kan främja cyklingen, men vad betyder den här trenden för trafiksäkerheten? Behöver vi göra
något? Fokus i projektet var att ta fram rekommendationer för hur Sverige på
bästa sätt kan ta tillvara på nya innovationer gällande ”Internet of Things” (vidare
benämnt uppkopplingen) för cyklar och samtidigt säkerställa ökad trafiksäkerhet.

Metod
Projektet har genomförts via följande moment: nulägesanalys; trafiksäkerhet och
framtidsanalys varefter slutsatser har dragits vilket resulterat i ett antal rekommendationer och uppmaningar till forskning och beslutsfattare. För nulägesanalysen användes tillgänglig litteratur, webbsökningar, deltagande på konferenser.
Intervjuer och en workshop med experter har givit input till såväl nulägesanalys
som trafiksäkerhets- och framtidsanalys och rekommendationer.

Nuläge
Inom transportsystemet får digitaliseringen märkbara effekter och är en viktig
förutsättning för automatiseringen av tjänster, elektroniskt informationsutbyte
och utveckling av förarlösa fordon. Det är inte helt entydigt vad som utgör en
uppkopplad cykel i den vetenskapliga litteraturen. I Piramuthu (2016) beskrivs
det som ”saker” eller ”noder” vilka är en del av cykeln som antingen kommunicerar med varandra eller med internet genom andra enheter som antingen är fysiskt integrerade med cykeln eller ej. Enheterna måste inte alltid vara uppkopplade för att cykeln ska anses vara en ”uppkopplad cykel”. Vad gäller uppkopplade cyklister och detektion kan metoderna delas in i aktiv och passiv detektion.
Passiv detektion är sådan där detektion av cyklister kan ske utan uppkoppling av
själva cyklisten. Detektionsteknik i andra fordon eller infrastruktur känner igen
cyklisten utifrån form eller rörelsemönster.
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I de fall där detektionen av cyklister kräver att cyklisten själv kommunicerar med
sin omgivning genom uppkoppling, kallas för aktiv detektion. Kommunikationen
kan då exempelvis ske genom trådlös nätverkskommunikation mellan fordonen.
Idag är förekomsten av uppkopplade cyklar relativt begränsad. Det som förekommer idag kan sammanfattas i nedanstående punkter utifrån funktion:
Tabell i

Uppdelning av varianter av uppkoppling som finns på marknaden idag. Skiljer mellan funktioner som återkopplar endast till den egna trafikanten och till sin omgivning i form av andra
fordon, infrastruktur eller samhället. Inkluderar även insamling av data.

Uppkopplande funktioner som återkopplar främst till Uppkopplade funktioner som återkopplar till en omgiden egna trafikanten
vande komponent
Navigation och information

Rapportera otrygghet/osäkra platser

Olycksvarning

Olycksdetektion

Stöldskyddsfunktioner

Datainsamling till molnet

Cykelparkeringsstöd

Fordon som detekterar cyklister
Infrastruktur som detekterar cyklisten

Många av innovationerna är nya och finns inte tillgängliga på den bredare
marknaden vilket innebär att det krävs ett väldigt aktivt val från konsumenter för att anamma tekniken. Trots det anser flera av de intervjuade experterna att uppkopplingen av cyklister går betydligt långsammare än den
borde utifrån den olycksreducerande potentialen som finns. Det blir då viktigt att fråga sig varför denna utveckling inte har skett. Ett par olika teorier
har framkommit under projektets gång:


Den fria cyklisten
Enkelhet och frihet lyfts som de viktigaste faktorerna för cyklister och
uppkopplingen ses som ett eventuellt hot mot denna.



Ansvarsfrågan
Det finns inte en tydlig aktör som driver på utvecklingen.



Svaga ekonomiska drivkrafter
Det saknas än så länge ekonomiska incitament för att utveckla storskaliga lösningar



Brist på forskningsmedel
Det råder begränsade möjligheter för att få finansiering för cykelprojekt



Samordning och samarbete mellan nya grupper
Tar tid och är svårare än att testa små piloter själv.
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Framtidsanalys
Förenklat kan man se framtida scenarier för uppkoppling av cyklar som fyra alternativ.
(1) I det första positiva scenariot adderar uppkopplade cyklister trafiksäkerhet till dagens situation, det blir mer säkert. Även
singelolyckor kan förebyggas med tekniken.
(2) I det andra positiva scenariot får uppkopplade cyklister förbättrad trafiksäkerhet och icke uppkopplade cyklister får oförändrad trafiksäkerhet.
Sedan finns det två negativa scenarier där man i den ena;
(3) har samma nivå av trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
men för den nivån krävs uppkoppling.
(4) och i den andra används uppkoppling istället för i dagsläget
andra kända säkerhetsåtgärder. I denna situationen skapar man
också falsk trygghet där man suddat ut behovet den mänskliga
kontakten för trafiksäkerhet mellan trafikanter och förlitar sig på
att tekniken sköter kommunikationen. I detta scenario kan man
även räkna in problematiken med överbelastning av information vilket ökar risker.
Den sammantagna bilden som de intervjuade cykelexperterna ger är att det inte
finns några entydiga trender inom uppkoppling av cyklister idag och att det saknas samordning mot ett gemensamt mål.
Framtida utveckling beror på i hur man kommer att hantera:


Hur man förvaltar innovationer och täcker upp för behovet
Har näringslivet bra förutsättningar och lyckas de fånga upp det faktiska
behovet?



Teknik och ojämlikhet
Alltför höga teknikkrav som ger fördel endast till de som har aktuell teknik
kommer att innebära ett mycket ojämlikt cykeltransportsystem



Standarder och krav
Införande av generella standarder eller krav kan vara aktuellt om man kan
påvisa avsevärda trafiksäkerhetsnyttor eller om risken för de ouppkopplade
blir relativt för hög



Incitament till cyklisten
Utan tydliga incitament kommer inte cyklister självmant att anamma ny teknik. Det gäller att lägga vikt vid det som cyklister anser vara viktigt för dem.
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Projektets slutsatser och rekommendationer
Det finns en potential för förbättrad trafiksäkerhet genom uppkopplingen men
för att få reda på hur stor denna potential är måste området studeras ytterligare.
Sedan måste även frågan: ”Vad vill cyklisterna ha?” besvaras. Studier har visat
att cyklister ofta värderar tidseffektivitet och enkelhet högre än trafiksäkerhet.
Det är därför viktigt att inte stirra sig blind på teknikens möjligheter, utan att
även se till andra mänskliga behov. Behovsanalysen lär också bidra till att förbättra acceptansen från allmänheten. Behovsanalysen bör även kunna besvara
frågan om målet är ett transportsystem där alla cyklister är helt uppkopplade hela
tiden eller om uppkopplingen ska ses ett frivilligt verktyg att använda, antingen
aktivt eller passivt.
I dagsläget är det svårt för innovationerna att få genomslag och detta skulle kunna
hjälpas genom att skapa någon form av plattform /forskningscentrum Där kan
innovationer som berör ämnet sammanställas och marknadsföras men också jämföras av externa parter. Genom plattformen kan även de aktiva bolagen utbyta
tankar och idéer, både med varandra och direkt med intressenterna (cykelentusiaster, teknikentusiaster, stadsplanerare etc). Forskningscentrat/plattformen bör
ha många involverande intressenter, men det gäller att någon håller ihop det och
har ett samordnande ansvar. Detta gäller även utförandet av behovsanalysen
Allra helst ska en myndighet ha detta samordnade ansvar.

Det saknas alltså en större behovsanalys i ämnet som kan hjälpa oss att
förstå vad det egentligen är som en cyklist behöver och vill ha, som sedan kan lösas genom uppkoppling. För att se en mer storskalig uppkoppling behöver man undersöka behovet och sedan belysa det tydligare. Vad
skulle det kunna hjälpa cyklister, andra trafikanter och i slutändan samhället med? Utan ett behov är det svårt att skapa incitament för aktörer
att ta till sig och eventuellt investera i en produkt.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
De senaste årens tekniska innovationer, som följer i digitaliseringens tecken, förändrar kontinuerligt sättet vi människor lever, arbetar, färdas och kommunicerar
på. Detta gör det väldigt svårt att förutspå utvecklingen, vilket område kommer
att digitaliseras härnäst?
Inom transportplaneringen handlar digitaliseringen mycket om tillgången till och
hanteringen av uppkoppling. Det uppkopplade transportsystemet samlar data till
ett moln som tas omhand av en central eller ”spindel i nätet” och som i sin tur
fördelar information till såväl olika trafikanter som infrastruktur. Genom den
snabba informationsfördelningen kan man säga att fordon, trafikanter och infrastruktur samverkar med varandra.
Denna uppkoppling kan även komma att få stor inverkan på trafiksäkerheten,
både för fordon och för oskyddade trafikanter - fotgängare och cyklister.
Azra Habibovic (Senior Researcher på RISE Viktoria) svarade på frågan:
Hur viktigt är uppkoppling för cyklingen?
”Jätteviktigt, men inte nödvändigt. Pratar man om trafiksäkerhet så kan man
förhindra olyckor genom att fixa infrastruktur och säkerhetssystem på bilar.
Men många olyckor kommer man ha svårt att komma åt utan uppkoppling på
fordon. Pratar man om framkomlighet kan man göra mycket med uppkoppling
genom att veta hur cyklistflödet ser ut och hur det ser ut för andra transportslag och synka det. Detta kan lära beslutsfattare hur man stimulerar cykling och skiftar från bilfokus. Man pratar helt enkelt inte tillräckligt mycket om
cyklister inom uppkoppling.”
Det finns idag dock flera exempel av uppkoppling relaterad till cykling: från elcyklars GPS-spår, nya lösningar för cykellås via mobilen, kommunikation via
cykelhjälm eller information som samlas in via cyklisters smartphones (Google
vet med största sannolikhet när man cyklar) etc.
Exempel på uppkopplade cyklar finns, och ännu mer pratas det om det, men hur
hanteras trenden? Trivector studerade under hösten 2015 och våren 2016 trafiksäkerhetspotentialen för oskyddade trafikanter i framtidens transportsystem. Fokus var att se hur oskyddade trafikanter kan kopplas upp till systemet och vad
trafiksäkerhetsnyttan är för dessa trafikanter. Projektets slutsatser var att det
krävs vidare arbete för att koppla upp oskyddade trafikanter och för att uppnå
störst trafiksäkerhetsnytta. Uppkopplade cyklar bidrar inte heller av sig själv till
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ökad trafiksäkerhet. För att stödja utvecklingen i rätt riktning, behövs det insatser
för att förstå utvecklingen inom cykelbranschens uppkoppling, och rekommendationer för hur utvecklingen kan drivas för att främja trafiksäkerhet.
Många experter tror att den mer sammantagna uppkopplingen kommer att ske,
men det går inte i önskvärd takt. Flertalet är också överens om att uppkopplingen kan vara svaret på frågan, men man är inte lika överens om vad frågan
är. Behovet är ännu inte helt förankrat vilket gör att utvecklingen inte sker i någon samlad kraft mot en specifik riktning.
Såhär sa Irene McAleese, grundare av See.Sense1 i en intervju gällande hur
långt uppkopplingen av cyklar har kommit:
“I think that there is a big need for connected bikes. I saw it very much at ITS
World congress. Cities have data from many other vehicles, but it is difficult to
get real time data for bicycles. It means much is left out in terms of planning. In
times with smart cities, there is a risk that bicycles are invisible. That leads to
planning around the car. We are missing information on behaviour and need.
This would generate better policies and infrastructure.”

1.2 Syfte
Uppkoppling av transportsektorn utvecklas allt mer även om utvecklingen ser
olika ut för olika transportslag i dagsläget. Detta projekt syftar till att ge ett kunskapsunderlag för mer omfattade studier i framtiden om hur ett uppkopplat och
samverkande transportsystem kan inkludera oskyddade trafikanter och hur det
påverkar dem. Fokus i projektet är att redogöra för nuläge men också analysera
hur framtidsutvecklingen skulle kunna se ut och vad som behöver göras får att
uppnå en önskvärd utveckling avseende ökad trafiksäkerhet.

1.3 Metod
Projektet utfördes i tre steg:


Steg 1: Nulägesanalys

En nulägesanalys genomfördes för att förstå i vilken grad cyklar (och cyklister)
är uppkopplade idag och vilka trender finns inom branschen. Detta gjordes genom websökningar, intervjuer, och närvarande på cykelmässa.


Steg 2: Framtidsanalys

I detta steg studerade vi möjliga trafiksäkerhetseffekter som en ökning av IoT
inom cykelbranschen kan bidra till. Detta gjordes genom en litteraturstudie, men
då vi antog att det finns begränsad litteratur inom området, genomförde vi även
en analys via en workshop där inbjudna cykel- och trafiksäkerhetsexperter medverkade.


1

Steg 3: Rekommendationer för fortsatt arbete.

Nordirländskt cykelinnovationsföretag, se mer i Hur långt har utvecklingen kommit idag?2.5.
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Rekommendationer för fortsatt arbete har tagits fram. Rekommendationerna riktar sig till de aktörer och myndigheter som har inflytande i området.
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2. Nulägesanalys

2.1 Definitioner och begrepp
I kapitlet nedan är det viktigt att hålla isär begreppen för ökad förståelse, därför
redogörs nedan för de begrepp och definitioner som används i fortsättningen:
Sakernas Internet (från engelskans Internet of Things, IoT)
Begrepp inom informationsteknik avseende alla de enheter som via inbyggda
sensorer eller datorer är uppkopplade mot internet och kan kommunicera utan
människors inblandning. Oftast syftar man till vardagsföremål eller system med
inbyggd elektronik som gör att de kan styras eller utbyta data över internet. Vidare styrs ofta definitionen av vilket område man applicerar det inom, varav det
blir viktigare att istället definiera och reda ut begrepp som rör uppkoppling av
cyklar och transportsystemet i sin helhet.
Det uppkopplade transportsystemet
Inom transportsystemet får digitaliseringen märkbara effekter och är en viktig
förutsättning för automatiseringen av tjänster, elektroniskt informationsutbyte
och utveckling av förarlösa fordon. Förarlösa fordon reagerar på sin omgivning
och agerar utan människans direkta involvering. Det fullt uppkopplade transportsystemet är ett potentiellt framtidsscenario där i stort sett samtliga trafikanter är
uppkopplade och samverkar med varandra. Trots snabb utveckling befinner vi
oss idag långt ifrån detta scenario, speciellt vad gäller oskyddade trafikanter.
Uppkopplade cyklister
Det är inte helt entydigt vad som utgör en uppkopplad cykel i den vetenskapliga
litteraturen. I Piramuthu (2016) beskrivs det som ”saker” eller ”noder” vilka är
en del av cykeln som antingen kommunicerar med varandra eller med internet
genom andra enheter som antingen är fysiskt integrerade med cykeln eller ej.
Enheterna måste inte alltid vara uppkopplade för att cykeln ska anses vara en
”uppkopplad cykel”. Det beror till stor del vilken typ av funktion som enheten
fyller. En del blir aktiverade manuellt vid behov, andra automatiskt, exempelvis
vid händelse av stöld, och funktioner som följer exempelvis lufttrycket och andra
mer är konstanta behov är alltid uppkopplade.
Aktiv och passiv detektion
Vad gäller uppkopplade cyklister och detektion kan metoderna delas in i aktiv
och passiv detektion. Passiv detektion är sådan där detektion av cyklister kan ske
utan uppkoppling av själva cyklisten. Detektionsteknik i andra fordon eller infrastruktur känner igen cyklisten utifrån form eller rörelsemönster.
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I de fall där detektionen av cyklister kräver att cyklisten själv kommunicerar med
sin omgivning genom uppkoppling, kallas för aktiv detektion. Kommunikationen
kan då exempelvis ske genom trådlös nätverkskommunikation mellan fordonen.
Detekteringsmetoder
Idag finns framförallt tre olika tekniker som används i automatiserade fordon för
att detektera oskyddade trafikanter:






Machine vision systems är ett detekteringssystem som använder sig utav
kameror som visuellt scannar av sin omgivning. Metoden är fortfarande
långsammare än mänskliga reaktioner. Ljusförhållanden är mycket viktiga så mörker och dåligt väder försämrar funktionaliteten.
Lidar-baserade teknologier är betydligt mer sofistikerade, men också dyrare. Genom optiska mätinstrument mäts egenskaper i reflekterat ljus för
att finna avstånd och andra egenskaper i ett avlägset föremål. Teknologin
är mindre känslig för mörker men problem med svåra väderförhållanden
kvarstår.
V2X beacons innebär kommunikationsteknologier som kopplar ihop
gångtrafikanter/cyklister med fordon genom trådlös nätverkskommunikation. Detta kräver dock en viss uppkoppling av cyklister om än i låg
grad.

2.2 Cyklisters trafiksäkerhet
Under de senaste tio åren har de oskyddade trafikanternas andel av de omkomna
i trafiken ökat från 35 procent till 49 procent. Detta beror till stor del på en kraftig
nedgång av antalet omkomna skyddade trafikanter, men också på att exempelvis
singelolyckor bland cyklister och motorcyklister har ökat. Eftersom att vi eftersträvar en fortsatt ökning av cyklister och fotgängare i arbetet för ett hållbart
transportsystem, är det viktigt att dra nytta av och utveckla digitala lösningar för
dessa trafikantgrupper. Flera projekt har initierats men arbetet är fortfarande i sin
linda (Vinnova 2017).
Motorfordon i kollision med oskyddade trafikanter är den olyckstyp som flest
omkommer inom, se tabell 3-1. Motorfordon i kollision med cyklister har ofta
att göra med mänskliga faktorer såsom ouppmärksamhet men även överskridande av hastighet är stor faktor.
Sett till antal allvarligt skadade är dock oskyddade trafikanter singelolyckor dominerande, åtta av tio allvarligt skadade cyklister har skadats i en singelolycka,
lite drygt var tionde i en kollision med motorfordon. Singelolyckor kan härledas
till (VTI 2013b):






Drift- och underhåll 44 %
Cyklisten i interaktion med cykeln 16%
Vägutformning 15 %
Cyklistens beteende och tillstånd 14 %
Samspel med övriga trafikanter 10%
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Tabell 2-1 Strada 2017, polis- och sjukvårdsrapporterat. OBS 1: Inofficiell statistik har inkluderats avseende fotgängare singel för att inte gå miste om data. OBS 2: Antalet skadade är underskattad dels pga. nya regler 2016 och dels pga. Mörkertal då inte alla uppsöker sjukvården efter
olyckan.

Oskyddade
singel

Oskyddadeoskyddade

OskyddadeMF*

Olyckstyp,
2017

Totalt

Döda

Allvarligt
skadade

Måttligt ska- Lindrigt skadade
dade

Totalt

FotgängareMotorfordon

46

67

297

1303

1713

Cykel/mopedmotorfordon

13

92

419

2129

2653

Totalt

59

159

716

3432

4366

Cykel-cykel

0

31

249

468

748

Cykel-fotgängare

0

14

69

185

268

Totalt

0

45

218

653

1016

Fotgängare
singel

16

470

6332

6164

12982

Cykel singel

13

7

298

2854

3172

Totalt

29

477

6630

9018

16154

88

681

7564

13103

21536

2.3 Uppkoppling av cyklister
Det finns flera olika möjligheter att ansluta oskyddade trafikanter till det uppkopplade transportsystemet. Nedan beskrivs fyra tänkbara scenarion med tillhörande kommentarer som framkommit i denna studie:
1A) Oskyddade trafikanter lokaliseras av infrastruktur och övriga trafikanter genom en app i smartphone, som både mottar och sänder positioneringsdata till andra trafikanter.
1B) Fotgängare och cyklister förses med extern utrustning i form av
en apparat som både tar emot och sänder information till andra trafikanter. För cyklister finns ytterligare uppkopplingsmöjligheter i form
av cykelhjälmar som kommunicerar med fordon. En annan möjlighet
är en variant på bilens färddator, som fästs på cykelstyret och kan ge
användbar information och kommunicera med andra trafikanter.
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1C) Cyklarna utrustas med integrerad sändare/mottagare, t ex i cykelns ram. Här finns möjligheten till krav/standarder om beslut om
uppkoppling av cyklister fattas.

2) Avancerad detektionsutrustning i fordon och infrastruktur, som
känner igen oskyddade trafikanter genom trafikantens form/utseende.

2.4 Det uppkopplade transportsystemet
Utvecklingen mot ett uppkopplat och samverkande transportsystem har mycket
av sitt ursprung i utvecklingen av förarstöd för motorfordon. Enklare förarstöd,
så som t ex farthållare, har funnits sedan 1990-talet. Numera kan fordon även
känna av andra fordon; adaptiv farthållare, autobroms, backvarnare etc.
Förväntningarna är att utvecklingen av tekniken kommer att fortsätta så att fordon
kommunicerar med varandra, med oskyddade trafikanter och med infrastruktur.
Med andra ord samspelar och kommunicerar samtliga involverade aktörer i transportsystemet med varandra, man har inte bara ett uppkopplat utan ett samverkande transportsystem. Behovet av det uppkopplade transportsystemet kommer
troligtvis att öka i takt med tekniska innovationer som spränger gränser för vad
som tidigare ansetts möjligt. Lagändring i exempelvis GDPR 2 (som ersatte PUL
25 maj 2018) kan bli aktuellt för att hänga med behovet och tekniken. Lagar kan
även förändra allmänhetens generella acceptans gentemot nya innovationer.
Nedan visas de tre förutsättningarna – eller grundstenarna – för utveckling av det
uppkopplade och samverkande transportsystemet, som har identifierats i föreliggande studie. Dessa bör sammanfalla i tid för optimal framgång för ett sådant
system, på engelska talar man om ”window of opportunity” då alla faktorer sammanfaller för ett lyckat resultat ska kunna nås.

2

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.
Förordningen innebär en del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den
enskilde när det gäller personlig integritet.
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Figur 2-1

Grundstenar för utveckling av det uppkopplade transportsystemet, Trivector.

2.5 Hur långt har utvecklingen kommit idag?
Idag är förekomsten av uppkopplade cyklar relativt begränsad. Det som förekommer idag kan sammanfattas i nedanstående punkter utifrån funktion:
Uppkopplande funktioner som återkopplar
främst till den egna trafikanten

Uppkopplade funktioner som återkopplar till
en omgivande komponent

Navigation och information

Rapportera otrygghet/osäkra platser

Olycksvarning

Olycksdetektion

Stöldskyddsfunktioner

Datainsamling till molnet

Cykelparkeringsstöd

Fordon som detekterar cyklister
Infrastruktur som detekterar cyklisten

Tabell 2-2 Uppdelning av varianter av uppkoppling som finns på marknaden idag. Skiljer mellan funktioner som återkopplar endast till den egna trafikanten och till sin omgivning i form av andra
fordon, infrastruktur eller samhället. Inkluderar även insamling av data.

Nedan visas de innovationer, som vi har funnit genom websökningar, litteraturstudien samt närvarande på Eurobike i Friederichshafen3, som kopplar upp cyklister – i olika grad och med olika syften, vissa är aktiva andra passiva:

3

Eurobike är Europas största cykelkonferens som hålls årligen i Friederichshafen, Tyskland. Konferensen har
över 40 000 besökare från ca 100 länder.
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Rapportera otrygghet/osäkra platser
Det finns flera appar som testat möjligheten att samla in data om otrygga platser
alternativt automatiskt detektera och registrera ”nästan olyckor”. Se exempel
nedan:

Hövding- Give a beep
I London har Hövding tagit initiativet till kampanjen Give a Beep. 500 cyklister
fick en knapp där de tryckte varje gång de upplevde risk under cykelturen. De
riskfyllda situationerna kunde röra sig om allt ifrån höga hastigheter för motorfordon till osäkra korsningar, mycket trafik, dålig vägutformning m m. Knappen
är kopplad mot telefonen som samlar koordinater för platsen där man tryckt. Koordinaterna skickas sedan iväg automatiskt vid internetåtkomst. Varje tryck på
knappen genererade därmed en markering i en interaktiv karta så att en analys
kan göras om vad som kan förbättras. Vid varje knapptryckning, fick borgmästaren ett epostmeddelande. Kampanjen har fått flera utmärkelser för sin innovationsgrad.

Trivector – Tryck till
Tryck Till är en svensk version av Hövdings ”Give a
beep” som testades i Lund under hösten 2018. Cyklister fick en knapp att placera på styret där de skulle
trycka så fort de kände sig otrygga i en trafiksituation.
Knappen kommunicerar via bluetooth och geografiska
punkter samlades in. Tryck Till testades i samband
med en insamling av resvanemönster via appen TRavelVU. Utfallet från insamlingarna är tänkta att bidra
till forskningen om cykelmiljöer samt som direkt input till trafikplanerare på kommunen.

Bluetooth-knapp som användes
i Tryck till

Navigation och information
Det finns många appar som visar kartor, ruttinformation och/eller varnar för
stöld etc, se exempel:

Vanhawks Velour bike
Cykeln är uppkopplad via Bluetooth till smarta telefoner och andra it-tillbehör.
Uppkopplingen möjliggör bl.a. för smart och säker GPS funktion. Cykeln har
inbyggda LED-lampor i styret som indikerar när man ska svänga, vilket gör att
cyklisten inte behöver titta ner på en skärm för att utläsa riktning. Cykeln är också
utrustad med sensorer som känner av när fordon kommer in i döda vinklar och
meddelar cyklisten när det sker.

Bike citizens
Genom en app tillhandahåller användaren kartor och information om rutter, det
går även att sammanställa data genom över aggregerat resande i så kallade Heatmaps. Denna information kan vara värdefull för exempelvis stadsplanerare.
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Cobi bike
Kopplar ihop din cykel med den digitala världen. Cobi Möjliggör fästande av
mobiltelefon på styret och kan visa exempelvis cyklars hastigheter, vägbeskrivning, väderuppdatering och varning då cykeln blir stulen. Cobi startades 2014
och blev förvärvade av Bosch 2017. Priset för en Cobi ligger runt strax över två
tusen kronor.

Rover Bike
RoverBike är en smart multiprodukt för cyklister av MapMyIndia vilken erbjuder en kombination av navigation, kartor samt trygghets- och säkerhetsfunktioner. I de sistnämnda funktionerna ingår notifiering när hastighetsgränsen överskrids eller när det är dags att serva cykeln.

Smarthalo
Cykel som kopplar ihop din cykel med den digitala världengenom: stöldvarning,
lysen som aktiveras på natten, vägbeskrivning och hälsoinformation. Det stora
som skiljer är att Smarthalo använder sig av en dosa som monteras på styret och
smartphonen kan vara i t ex fickan medan Cobi har en ställning på styret som
man sätter fast smartphonen i. Skapat av företag i Montreal, Kanada.

Olycksdetektion och varning
Det finns appar som via sensorer samlar in data automatiskt, men till skillnad
från många andra sensorutrustade appar så sker en aktiv åtgärd vid olycka, se
exempel:

See.Sense
(Som nämns mer utförligt nedan) har skapat innovativa cykellampor som kallas
ICON, som ökar i intensitet i viktiga situationer, tex vid korsningar.

Deutsche Telecom - eConnect
Deutsche Telecom har utvecklat eConnect som
förutom navigering och live tracking också innehåller automatisk olycksdetektion. Vid olycka
ringer eConnect upp ett fördefinierat nummer.
Detta påminner eCall för bilar där larmcentral
rings automatisk vid olycka och sänder GPS-position av olyckan. Tekniken har funnits länge,
och numera finns som lagstadgad funktion i nya
bilar som säljs inom EU4.

Sändarens placering i cykelns främre
ram, under en säkerhetsplåt

4

https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_en
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Visiobike
Visiobike är en smart elcykel där det krävs en mobil för att sätta igång motorn.
På baksidan av sadeln finns en liten kamera som dels kan användas till att se vad
du har bakom dig, genom din mobil som sitter på styret. Sensorer känner av en
eventuell olycka och sätter igång en 60 sekunders timer, vilken skickar uttryckningsmeddelande med GPS-koordinater om man inte stängt av timern.

Datainsamling till molnet
Det finns även appar som samlar in data, som sedan kan erbjudas till städer eller
andra intressenter, se exempel:

Fords Info Cycle
Cyklar utrustas med en sensor som samlar data till ett moln. Målet är att i framtiden använda dessa data för att anpassa trafiksystemet efter både bilens och cykelns förutsättningar. Till exempel kan den insamlade informationen ligga till
grund för detaljutformning av korsningar eller hastighetsbestämmelser på vägar
med blandtrafik.

Ring Ring Nederländerna
Ring Ring är en plattform från Nederländerna som samlar in cykeldata. Cyklister
får ladda ner en app som registrerar cykelresorna och de tjänar poäng med insamlade data som kan användas i olika butiker eller verksamheter. Plattformen
är uppbyggd inom ett samverkansprojekt med staden Amsterdam, olika stadsdelar och cykel-och hållbarhetsorganisationer. Plattformen erbjuder cykeldata i
real-tid som kan användas av staden, men även andra städer kan betala för att få
tillgång till data. Plattformen är verksam i Nederländerna, men registrerar även
cykelresor utanför landet.

See.Sense
See.Sense är en del i projektet Manchester’s CityVerve och består av sensorer i cyklarnas lampor som
samlar in data i Manchester. 180 cyklister samlar in
data angående cykelmiljön:





Realtidskartläggning (ursprungsdestination)
Underlagskvalité och gropar
Kollisioner
Kvalitativa
perceptionsdata,
(”nästanolyckor”), uppslagna bildörrar i cyklistens närhet

See.Sense cykellampa

Data registreras via Bluetooth och skickas via smartphones till en IoT databas.
Resultaten ska presenteras för innovatörer och stadsplanerare. Insamlad information möjliggör att cykeln får tillgång till det som IoT-systemen kan bidra med.
Ökad kunskap krävs för att göra det smidigt för utvecklare att förbättra cykelinfrastruktur och policys som ska främja cykling generellt i staden.
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Stöldskyddsfunktioner
Det finns appar som möjliggör eftersökning av cykeln vid en eventuell stöld, se
exempel:

Deutsche Telecom
Deutsche Telecom har utvecklat spårningssystem vid stöld, detta ska även
fungera när cykeln förts utomlands. 10 000 spårbara cyklar kommer ut på
marknaden under 2018 och den tyska polisen har uttryckt intresse för samarbete.
KT – Sydkoreas ledande telekomföretag
KT har i sin ”AIR I - En stöldfri elcykel” tagit fram en funktion så att när en
cykel blir stulen, kan ägaren direkt stänga ner elmotorn och sedan söka upp
exakt var den finns i realtid.
Cykelparkeringsstöd
Lånecykelföretaget Mobike har gått samman med polisen för att förhindra cyklister från att parkera på förbjudna platser i Shanghai. När lånecyklisterna försöker parker i det förbjudna området får de en notis i telefonen och de tappar
även ratingpoäng. I appen kan man dessutom få rekommenderade parkeringsytor. Redan under testperioden har man noterat att det syntes färre cyklar på de
förbjudna områdena.

Fordon som detekterar cyklister
Teknikerna är ännu inte helt skräddarsydda för utförandet och det läggs mycket
medel på att utveckla och förbättra dem i dagsläget. Trots det sker detektering i
olika sammanhang på olika platser varav några presenteras nedan.
Jaguars Bike Sense. Bilförare meddelas om cyklisters närvaro med hjälp av en
kamera som detekterar cyklister; om en cyklist närmar sig vibrerar gas- och
bromspedalerna och ett ljud likt en ringklocka spelas upp i bilen. Tekniken har
även anpassats till situationen där cyklister passerar parkerade bilar och riskerar
att mötas av en bildörr som just öppnats. När cyklisten är inom räckhåll notifieras
bilisten genom en varning i form av en vibration i dörrhandtaget.
Volvos Cyclist and Pedestrian Detection. Volvos detektionssystem använder sig
av såväl kamera som radar för att både känna igen en cyklist på formen och även
registrera cyklistens rörelse-mönster. När en cyklist är inom räckhåll notifieras
föraren, och vid behov bromsas bilen automatiskt. Denna teknik har funnits sedan tidigare, dock enbart för fotgängare under namnet ”Pedestrian Detection”.
Men sedan 2013 innefattar tekniken alltså både fotgängare och cyklister.
Trek, Tome och Ford. Cykeltillverkaren Trek, biltillverkaren Ford och mjukvaruföretaget Tome har tillsammans påbörjat ett projekt för att underlätta kommunikationen mellan bilister och cyklister för att göra trafiken säkrare. Exakt hur
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teknologin (B2V) ska utformas är ännu inte avgjort men det lutar åt att cyklisten
utrustas med sensor på hjälmen alternativt app i mobiltelefonen och att bilarna
utrustas med kameror eller Lidarteknologi.
Ford, Qualcomm och Panasonic. Elektronikföretaget Panasonic, telekomföretaget Qualcomm och biltillverkaren Ford har påbörjat ett C-V2X-projekt (Cellular
Vehicle-to-Everything). Kommunikationen ska vara kompatibel med 5G och ska
använda sig av ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems) Lidar och kameror. Chefen för Qualcomm uttrycker sig såhär om projektet: “Cross-industry collaboration is essential for C-V2X to reach its full potential, and fully integrate
into cities around the world.”

Infrastruktur som detekterar cyklister
Konceptet Green Wave5 har använts på trafikbelastade vägar i Köpenhamn sedan
2007. Konceptet bygger på att cyklister får grönt ljus hela vägen in till centrum
på morgonen och hela vägen ut ur centrum för eftermiddagen, om de håller medelhastigheten 20 km/h. Att det är just 20 km /h som Green Wave är dimensionerat efter (när medelhastigheten i Köpenhamn är 16 km/h) beror på att man vill
öka hastigheten på de långsammare cyklisterna och sänka hastigheten för de
snabbare cyklisterna och därigenom få ett homogenare cykelflöde. Att sänka hastigheten hos de snabbare cyklisterna ökar i någon mån även trafiksäkerheten.
Det nederländska konsultbolaget Vialis har skapat en app som heter Schwung
som bland annat ger cyklister kortare väntetid för grönt ljus. Appen använder sig
av GPS data för att optimera trafikflöden för cyklister.

5

The Green Waves of Copenhagen. Copenhagenize, 2014
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3. Varför har utvecklingen gått långsamt?

3.1 Om uppkoppling är svaret, vad är då frågan?
Uppkopplingen lyfts ofta som ett viktigt svar inom cyklingens utveckling. Exakt
vad uppkopplingen är ett svar på finns det inte ett lika entydigt svar på. I diskussion med experter lyfter flera att man behöver göra en form av behovsanalys för
att reda ut vad exakt det är man vill att uppkopplingen ska uppnå och varför,
innan man gör själva designen.
Idag sker snarare det omvända, tekniken utvecklas först och sedan undersöker
man vad den kan användas till. Tidsaspekten kan vara en betydande anledning
till bristen på implementering. Många av innovationerna är nya och finns inte
tillgängliga på den bredare marknaden vilket innebär att det krävs ett väldigt aktivt val från konsumenter för att anamma tekniken. Trots det anser många att
uppkopplingen av cyklister går betydligt långsammare än den borde utifrån den
olycksreducerande potentialen som finns (se mer i 4.2). Det blir då viktigt att
fråga sig varför denna utveckling inte har skett. Ett par olika teorier har framkommit under projektets gång:
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3.2 Möjliga förklaringar
Den fria cyklisten
Vid undersökningar om varför folk cyklar brukar anledningar som att ”det är det
mest effektiva och enkla transportmedlet för mig” och ”frihet” vara faktorer som
är viktigast (Broach et al. 2012). I studien uppgav man att tillgänglighet och tidseffektivitet hade större aktiv prioritet än säkerhet. Det kan förklaras som att man
inte i förväg tänker på olyckan och dess potentiellt grava konsekvenser på samma
sätt som görs med bil. Därmed blir inte säkerhetsåtgärder lika högt värderade
som effektivitet och enkelhet.

Bland cyklister finns det också sub-grupper som gärna tar till sig ny teknik och
nyttjar den, men det finns ännu fler som ser det som en frihetsaktivitet som ska
vara enkel och effektiv, där nya appar och gadgets endast känns som att de inskränker på frihetskänslan av att cykla. Detta kan vara en av anledningarna till
varför inte alla cyklister gärna tar till sig nya tekniska lösningar. Det behöver
finnas ett rationellt behov i vilket man ser att lösningen är uppkoppling och därmed efterfrågar den.

Vems är ansvaret?
Det finns inte en tydlig aktör som driver på utvecklingen. Det finns också olika
värderingar kring vem som är ansvarig för ens säkerhet i trafiken. Som cyklist
tycker man ofta att ansvaret för ens säkerhet inte fullt ut ligger på en själv då man
inte har rådighet över de värsta farorna. Det finns trots allt så många andra farliga
moment inom cykling som beror på infrastruktur och inte minst andra fordon. I
det sammanhanget borde det vara samhälleliga aktörer som tar det övergripande
ansvaret. Enligt Trafikverket så delas ansvaret mellan dem som använder och de
som utformar transportsystemet. Utformarna har dock det största ansvaret för säkerheten (Trafikverket 2018).
Transportstyrelsen ansvarar i ett trafikslagsövergripande perspektiv för samordning av det statliga trafiksäkerhetsarbetet, samt har särskilt ansvar för krav på
infrastruktur.
Trafikverket ansvarar för byggande och drift av statliga vägar och ska därtill
inhämta och sprida kunskap och information om trafiksäkerhet. Det är även Trafikverket som har samordningsansvaret för arbetet mot nollvisionen.
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Kommunerna ansvar för de kommunala vägarna och kan via tex. lokala trafikföreskrifter påverka med såväl administrativa som fysiska åtgärder i transportsystemet.

Personlig integritet
Införandet av GDPR har ökat många aktörers rädsla för att bryta mot de lagar
som ska skydda vår integritet, detta kan således bromsa utvecklingen. För att
utvecklingen ska gå framåt krävs att man kan hantera datadelningen på ett smidigt men korrekt sätt. Samma sak gäller hur man hanterar nya innovationer. I
dagsläget händer det ofta att nya innovationer kommer till städer, och att de offentliga myndigheterna väljer att sedan förbjuda dem då de inte går i enighet med
hur man vill att staden ska se ut. Istället borde man fokusera på vilka lösningar
som krävs för att vi ska kunna ha dem och för att de ska ge värde till staden i
form av exempelvis trafiksäkerhet.

Svaga ekonomiska drivkrafter
En annan orsak som uppkommit är att det helt enkelt inte funnits så mycket
pengar i att utveckla uppkoppling för cyklister. Trots att många små innovativa
sidospår som kan leda till högre grad av uppkoppling uppkommit, verkar branschen inte få fart. Man ser inte vinsten i att investera helt enkelt. Vad beror då
detta på? En trolig anledning är att man ännu inte riktigt ringat in behovet, och
därmed finns inte betalningsviljan från enskilda cyklister eller samhället ännu.
Delvis finns det entreprenörer som snappat upp behovet och utvecklat framgångsrika produkter utifrån det. Det Nordirländska företaget See.Sense har utvecklat en uppkopplad lampa som ökar i intensitet i viktiga situationer, den samlar även data till molnet. De lyfter att lampan är något som cyklisterna ändå skulle
använda. Utöver lampan och kollisionsprevention får användarna flera andra
funktioner som är intressanta för dem. Även de brottas dock med problem kring
hur man ska få cyklisten att skicka data, eftersom de inte har någon motor. Man
arbetar fortfarande med utveckling av hur man kan skapa incitament för cyklisten
att fortsätta samla data. Det man också ska komma ihåg är att förutsättningarna
skiljer sig åt mellan olika länder. I länder med relativt god infrastruktur för cykel
såsom Sverige, Danmark och Nederländerna är barriärerna för cykling mycket
mindre än i tex Storbritannien. Detta medför även att det kan vara svårare att
sälja in tekniska lösningar i länder med god cykelinfrastruktur, medan det i länder
med sämre infrastruktur kan ses som viktiga tillbehör för säker cykling.
Sneglar man på bilindustrins framgång har utvecklingen kring uppkoppling gått
fram på ett helt annat sätt. Den enklaste förklaringen till det är att det finns medel
att göra stora investeringar i som man tror på. Där råder dessutom lite annorlunda
rationella strukturer såsom att man ofta kör sin familj och barn i mycket höga
hastigheter och därmed äventyrar deras säkerhet (medan majoriteten på cykel
oftast enbart påverkar sig själva). Man har dessutom redan betalat stora summor
för bilen, och några extra tillval som ökar säkerheten men inte påverkar det slutliga priset lika mycket blir då ett ganska lätt val att göra.
Det är också så att investeringen för den egna säkerheten i en bil är tydlig. För
cyklister i det uppkopplade systemet kan det vara så att de stora säkerhetsvinsterna finns i det mer komplexa samhällssystemet än att de enskilda cyklisterna
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gör individuella val för sin egen säkerhet. Flera cykelexperter menar att det nog
inte är trafiksäkerheten som man säljer in till cyklisterna, utan snarare andra
funktioner. Behovet behöver inte endast ligga hos individen utan kan också ligga
hos samhället. Likt resonemangen kring ansvarsfrågan har samhället ett övergripande intresse i trafiksäkerhet. Samhället har också ett databehov där uppkoppling av cyklister kan vara en del av svaret.

Brist på forskningsmedel
Det finns även begränsade möjligheter att få finansiering för forskning och innovation till projekt om uppkopplade cyklister. Mellan åren 2016-2019 finansierar
Vinnova via en strategisk satsning inom FFI 6 projekt kring cyklisters trafiksäkerhet med 35 miljoner kronor. Syftet med satsningen är att skapa kunskap och
förståelse för att utveckla koncept som bidrar till att cyklister och motorfordon
inte kolliderar med varandra samt att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Inom FFI-programmet räknades inte svensk cykelindustri till fordonsindustrin varför cykelindustrin inte finansierades. Forskningsutlysningen ställde
också krav på medfinansiering om 50 % från näringslivet. En halvtidsutvärdering
av programmet visade att medfinansieringskravet varit ett stort hinder för potentiella sökande och att inkomma med förslag.7
Det är också viktigt att de forskningsresultat som uppkommer plockas upp och
får ett liv efter att projektet är slut. Små piloter kan vara framkomna i projekt av
parter som inte ser egen vinning i att driva vidare idén då det inte hänger ihop
med deras affärsmodell. Här hade det krävts någon form av samarbete eller plattform där idéerna kan plockas upp av andra i samarbete med det inledande projektet och utvecklas. Ett alternativ är att utveckla och framhäva en befintlig plattform såsom cykelcentrum, som är VTI:s kunskapsplattform för cykling.
Cykelorganisationer lyfter i intervjuerna vikten av allmän finansiering – så att
resultatet blir allmänt tillgängligt för vidareutveckling.
Vidare kan den uppkopplade transportsektorn i sig bidra med viktiga resurser till
forskning i form av stora datamängder. En av grundarna av See.Sense, Irene
McAleese, lyfter att crowdsourcad data kan användas för att sänka barriärerna
för att cykla, speciellt rörande säkerhet/trygghet. Bättre data kommer lyfta medvetenheten hos makthavare om att cykling, det kommer också att förbättra integrationen av cykling som en del av en stads mobilitetsplaner.

Samordning och samarbete mellan nya grupper
Samarbete och samordning tar alltid mer tid än när någon kör sitt eget race. Det
är troligen därför vi hittills endast sett mindre sidospår inom forskning och ett
par mer eller mindre lyckosamma innovationer som vänder sig mest mot de individuella cyklisterna som lyckats med någon form av uppkoppling. Är det så att

6

Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan för en hållbar framtid. FFI Fordonsstrategisk Forskning
och Innovation, www.vinnova.se/ffi

7

Halvtidsuppdatering Cykelsäkerhetsforskning, 2017 (Tania Dukic Willstrand)
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behovet är någon form av mer storskalig uppkoppling, standardkrav etc. så vill
det sig att grupper som vanligtvis har svårare att samarbeta gör det.
Det finns en efterfrågan
bland experter att låta både
aktörer från offentlig sektor,
operatörssidan (ex. Trafikverket) och bilindustrin samarbeta. Detta krävs för att
man gemensamt ska komma
fram till vilka protokoll och
system som kan fungera då
det är troligt att alla nämna
aktörer blir berörda. Experterna påpekar även att vi har
mycket att lära av entreprenörer och start-ups, och lyfter att det är viktigt med
modeller som gynnar småföretag och deras idéer.
Samordningen borde även kunna underlättas av den ökade cyklingens tydliga
kopplingar till de transportpolitiska målen, främst avseende miljö och hälsa inom
hänsynsmålet (Trivector 2018).
Under 2018 presenterades resultatet av ett regeringsuppdrag med syfte att komplettera den nationella strategin för intelligenta transportsystem (ITS). I arbetet
ingick att ta fram en färdplan för oskyddade trafikanter och ITS, vars syfte var
att bland annat samordna olika aktörers insatser och påbörja någon form av behovsanalys. I kompletteringen8 uttrycks följande mål: År 2020 har Sverige gått
från att vara ledande inom viss gång- och cykelforskning till att vara ledande
inom området oskyddade trafikanter och ITS. För att nå detta mål ska perspektivet på oskyddade trafikanter vara ett krav i alla ITS-projekt som fått statlig medfinansiering.

8

Komplettering till Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige. Trafikverket publikation 2017:215.
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4. Framtidsanalys

4.1 Potentiella scenarion för framtiden
Under diskussion med experterna så var man överens om att alla scenarier om
uppkopplade cyklister beror på hur bilen och bilismen utvecklas. Detta är dock
något som det går att påverka aktivt och inte något som cykling och uppkoppling
måste underkasta sig och rätta sig efter.
Förenklat kan man se framtida scenarier för uppkoppling av cyklar som fyra alternativ.
(1) I det första positiva scenariot adderar uppkopplade cyklister trafiksäkerhet till dagens situation, det blir mer säkert. Även
singelolyckor kan förebyggas med tekniken. Se mer i kapitel
4.2
(2) I det andra positiva scenariot får uppkopplade cyklister förbättrad trafiksäkerhet och icke uppkopplade cyklister får oförändrad trafiksäkerhet. Se mer i kapitel 4.2.
Sedan finns det två negativa scenarier där man i den ena;
(3) har samma nivå av trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
men för den nivån krävs uppkoppling. Se mer i kapitel 4.33. och
3.2 om den fria cyklisten.
(4) och i den andra används uppkoppling istället för i dagsläget
andra kända säkerhetsåtgärder. I denna situationen skapar man
också falsk trygghet där man suddat ut behovet den mänskliga
kontakten för trafiksäkerhet mellan trafikanter och förlitar sig på
att tekniken sköter kommunikationen. I detta scenario kan man
även räkna in problematiken med överbelastning av information vilket ökar risker. Se mer i kapitel 4.33. och 3.2 om den fria cyklisten.
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4.2 Vilka möjligheter finns för ökad säkerhet?
Olyckstyper och uppkoppling
Motorfordon i kollision med oskyddade trafikanter är den olyckstyp som
flest omkommer inom. Uppkoppling kan kraftigt bidra men krävs inte nödvändigtvis, se figur 4.1.
Sett till antal allvarligt skadade är dock oskyddade trafikanter singelolyckor
dominerande. Uppkoppling krävs för ökad trafiksäkerhet, se figur 4.1.

Figur 4-1

Visualisering av antalet olyckor där oskyddade trafikanter skadats under 2017 (i hela Sverige). De översta figurerna visar bedömt behov av uppkoppling för att påverka cyklistens säkerhet.

Olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter
Olyckor mellan motorfordon och oskyddade trafikanter skulle eventuellt gå att
komma åt enbart genom uppkoppling av själva motorfordonen. Dock så kan det
finnas stora fördelar med att även koppla upp oskyddade trafikanter även för
denna olyckstyp. Detta eftersom det visat sig mycket svårt att detektera cyklister
och prediktera deras rörelsemönster. I ett försök att kunna diskutera säkerhetsnyttan av interaktionsolyckor, antar vi att 90 % av trafikolyckorna som härrör till
mänskliga faktorer (antaganden ligger mellan 90 och 95 %9), såsom ouppmärksamhet, trötthet och reaktionstid mm. Det är alltså dessa olyckor som skulle
kunna minska i ett fungerande helt uppkopplat transportsystem. Dessa 90 %
motsvarar enligt Tabell 2-1, 12 dödsfall och över 100 allvarligt skadade. Skattningen ovan förutsätter som sagt en nära inpå optimal utveckling av både uppkopplingen och cyklismen som helhet. Sannolikheten bedöms vara tämligen låg
och lär inte bli verklighet det närmsta decenniet. Skattningen kan således ses som

9

NTF- Den mänskliga faktorn i trafiken. 2014
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ett svårfångat best-case-scenario, som för tankarna till nollvisionen. Dessutom
måste hänsyn tas till:



Den potentiellt brokiga vägen med det helt uppkopplade transportsystemet, där tex övertro på tekniken kan skapa nya sorters olyckor.
Att färdmedelsandelarna i detta framtidsscenario kan förändras. Eventuellt kan cyklister uppleva uppkopplingen som ett störande moment och
således minska cykelandelen, något som påverkar både cykelns prioritet i
stadsplaneringen samt gruppens trafiksäkerhet.

Singelolyckor samt olyckorna mellan oskyddade trafikanter
Säkert är i alla fall att uppkoppling av fotgängare och cyklister kan bidra till att
komma åt singelolyckorna samt olyckorna mellan oskyddade trafikanter. Genom
denna uppkoppling kan fotgängare och cyklister varna varandra för hål i beläggning/isiga ytor etc. I denna kommunikation kan även den aktuella kommunens
drift- och underhållsavdelning kopplas in för snabba åtgärder. Detta skulle även
underlätta prioriteringen för vägens driftansvariga. Om en grop i vägen anmäls
av flera personer under kort tid bör den åtgärdas snabbt etc. I nuläget baseras
många drift- och underhållsåtgärder på antingen en omfattande översyn av vägnätet eller ett fåtal personer som upprepat ringer in och klagar på tex en grop som
de uppfattar som problematisk (säkert med all rätt) längs sin vardagliga väg till
affären eller arbetet. Den omfattandet översynen av vägnätet slukar resurser och
de få personer som ringer till kommunen och klagar på just sin väg till affären/arbetet kan få oproportionerligt högt bifall i prioriteringen, enbart pga. av att de
hörs mest. Både dessa problem skulle kunna undvikas genom crowdsoursad data
från många uppkopplade cyklister, som tillsammans rör sig över hela staden/kommunen.
För att uppskatta cyklisternas singelolyckor antas en procentsats något lägre än
för interaktionsolyckor; 58 % (ca 10 0000 singelolyckor.) Detta baseras på VTI:s
rapport från 201310 som anger att 58 % av orsakerna bakom cykel-singelolyckor
härrör till; Drift- och underhåll; Vägutformning; Samspel med övriga trafikanter.
Dessa orsaker kan potentiellt åtgärdas i ett helt uppkopplat transportsystem.
Övriga orsaker härrör till cyklistens interaktion med cykeln samt cyklistens beteende och tillstånd till exempel berusning. Dessa orsaker är svårare (dock ej
omöjligt) att komma åt via uppkopplingen. För att komma åt dessa trafiksäkerhetsvinster via uppkopplingen måste dessutom måste kommuners drift- och underhållsavdelning, samhällsplanerare och trafikingenjörer ta en väldigt aktiv roll.
Annars utvinns data från cyklister sedan inte kommer till användning.

10

VTI. Cyklisters singelolyckor. VTI rapport 779, 2013.
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En av de ömma punkterna i trafiksäkerhetspotentialen för oskyddade trafikanter
avser de cyklister som inte är uppkopplade och således befinner sig ”utanför”
transportsystemet. Dessa befaras få en lägre trafiksäkerhet än de uppkopplade
cyklisterna. Emellertid har det i flera av genomförda intervjuer poängteras att det
enbart handlar om sämre trafiksäkerhet relativt de uppkopplade cyklisterna. Trafiksäkerheten för ouppkopplade cyklister borde, enligt denna tes, alltså inte försämras jämfört med situationen idag.
I Piramuthu (2016) lyfts att flera säkerhetsfunktioner bygger på att det finns
många andra uppkopplade cyklister i transportsystemet (safety in numbers). Hur
många som krävs specificeras inte men en sådan mängd finns inte ännu konkluderar man i studien. Följande funktioner och användningsområden inom trafiksäkerhet skulle möjliggöras vid en stor mängd uppkopplade cyklister:





GPS information kan generera information om var det finns störst olycksrisk för cyklisten. Cyklister kan därmed göra mer informerade val eller
åtminstone ha större uppmärksamhet på de specifika platserna.
Realtidsinformation kan också återkoppla till cyklisten var det skett
olyckor eller andra situationer de bör undvika såsom vägbyggen.
Cykeln kan också återkoppla eventuell information om hastigheter och
signalsystem för att göra cykelturens hastigheter anpassade för cyklistens
behov.

4.3 Vilka risker finns för minskad säkerhet?
Ouppkopplade cyklister hamnar i konstant död vinkel?
Stora ansträngningar görs för att motoriserade fordon och infrastruktur ska haka
på det uppkopplade nätverket. I dessa initiativ har inte cykeln givits mycket uppmärksamhet. Det leder till att man förbiser viktiga komponenter i transportsystemet som ofta rör sig på samma vägar, och som en expert med insikt i bilindustrin
nämnde intervjun så rör sig oskyddade trafikanter betydligt mer flexibelt och
därmed mer oförutsägbart. Vissa experter menar att självkörande bilar fortfarande har svårt att upptäcka och hantera cyklister. Ett alternativ är att låta cykeln
kommunicera med bilen11. Genom att koppla upp cyklarna kommer andra fordon
att bli medvetna om dem och om var och hur fordonen rör sig i förhållande till
varandra. Detta kan innebära stora effekter för trafikanternas säkerhet.
I studien av Jenkins et. al. (2017) har man gjort ansträngningar att ansluta cykeln
till existerande nätverk för uppkopplade fordon genom simuleringar. Detta förväntas generera nya säkerhetsaspekter vilket man i arbetet hittills konstaterar ha
uppnått. Vidare ska systemdesignen finslipas och tillslut ska en pilotstudie testas.

11NPR,

2017. https://www.npr.org/sections/alltechconsidered/2017/07/24/537746346/bikes-may-have-to-talkto-self-driving-cars-for-safetys-sake
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Kommunikationsproblemet
I dagsläget bygger kommunikationen mellan till exempel en bilist och en oskyddad trafikant, på väg att gå över ett övergångställe, på mänskligt fysisk kommunikation. Innan den oskyddade trafikanten vågar sig över övergångsstället kommer hon troligen att på något sätt försäkra sig om att bilen kommer att stanna till.
Detta sker genom någon form av uppmärksamhet på hur föraren i bilen beter sig
och inte allt för sällan ingår ögonkontakt och andra ansiktsuttryck. Genom ADS
(Automated driving systems) kommer denna typ av kommunikation att kunna
förändras, för båda parter. För den oskyddade trafikanten kommer man både behöva uppfatta om fordonet är automatiserat, och sedan göra en tolkning om fordonet har uppfattat att hon är på väg över gatan. Fordonen kommer också att
behöva sofistikerade system för att känna igen subtila signaler och kroppsspråk
från de oskyddade trafikanterna, exempelvis cyklisters hand/arm-signaler för
planerad sväng eller stopp. De kommer också behöva kunna skilja på personer
som står stilla för att de ska gå över ett övergångsställe och på personer som står
och väntar på en buss.
I en amerikansk studie (Krauss, 2017) frågade cyklister I cykelgruppen Bike
Pittsburgh hur de kände sig när de cyklade i närheten av Übers självkörande testbilar. I den studien uppgav de att de kände sig tryggare än med fordon med
mänskliga förare. Framförallt på grund av avsaknaden av ”road-rage” och de mer
förutsägbara och konservativa rörelserna.

Säkerhetsrisker kopplade till internet och datainsamling
I Piramuthu (2016) lyfts flera nya typer av problem och svagheter med uppkopplade cyklar som inte finns med ouppkopplade cyklar. Uppkopplade cyklar använder sig främst av trådlös kommunikation. Den typen av kommunikation innebär att det finns en risk för sabotage. Men hur stor den risken faktiskt är finns
det få studier om. Uppkopplingen innebär också insamling av data och den kan
missbrukas och användas i integritetskränkande syfte. Med genomförandet av
GDPR har situationen förbättrats, men trots det kräver området fortsatt uppsyn.
Med ökad uppkoppling ställs också högre krav på datamängder och datas pålitlighet; ”molnet” måste alltså klara av att hantera stora mängder data och sortera
data väldigt snabbt. Utvecklingen av mobilnätet 5G är i full gång och beräknas
vara helt klart i Sverige år 2020. Med 5G kommer nätet att kunna hantera 1000x
mer data och med 5x mindre latens än 4G. Dessutom kommer nätet att kunna
hantera fler enheter och minska belastningen för varje enhet d v s förlänga batteritiden. Förhoppningen är förbättringen som följer av 5G ska vara tillräckligt för
att förse det uppkopplade och samverkande transportsystemet med snabb, noggrann och pålitlig information.
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4.4 Vad beror framtidsutvecklingen på?
Vi befinner oss i ett läge där det är svårt att säga hur transportsystemet kommer
se ut i framtiden, detta i kombination med avsaknad av tidigare studier på området gör att det är mycket svårt att förutse konsekvenser och skatta effekter av ett
uppkopplat och samverkande transportsystem.
Om vi istället studerar mer storskaliga trender så ses två mönster som kan komma
att prägla framtiden;


Tekniken kommer att fortsätta att utvecklas och drivas genom intresse,
nyfikenhet och finansiering från såväl bilindustrin som andra aktörer/intressenter. Forskningen kommer på sikt att sträva efter ett optimalt transportsystem med samtliga involverade trafikanter och således kommer
oskyddade trafikanter att studeras mer framöver.



En mer miljömedveten och ifrågasättande generation växer fram och
kommer att få en större inverkan på samhällsdebatten. En konsekvens av
detta kan tänkas bli högre prioritet av oskyddade trafikanter och därav
även deras trafiksäkerhet. I detta scenario tas det ett större samlat grepp
om frågan.

På sikt kan alltså utvecklingen komma att rikta sig mer mot oskyddade trafikanter, enbart genom nämnda trender. En del är den omställning mot ett mer hållbart
transportsystem som pågår, om andelen fotgängare och cyklister ökar, är det troligt att dessa grupper även kommer prioriteras högre inom forskningen och utvecklingen. Men olika specifika insatser bör också genomföras för att påskynda
processen. Ett konkret exempel på katalysator i processen är den plattform som
diskuteras i mer utförligt 3.2 under rubriken Brist på forskningsmedel. Ett annat
konkret exempel är att fokusera mer på en utförlig behovsanalys, för att kunna
avgöra vilken utveckling vi vill ha.
Vilket scenario vi uppnår i framtiden beror i allra högsta grad på vilket vi bestämmer oss för att hamna i och om vi lyckas styra dit. Den framtida utvecklingen
beror på flera aspekter, några av dem diskuteras nedan.

Ta hand om och förvalta nya innovationer
Kan näringslivet ta hand om behovet? Om inte så krävs det att någon tar på sig
ansvaret och stödjer de samarbetsprojekt som krävs för att nå rätt, och sedan ser
till att idéerna och innovationerna får en framtid.
Demonstrationer av pilottester lyfts som framgångsrikt av experter samtidigt som
man ska ta ett steg i taget. I Sverige går vi ofta sakta framåt inte minst om effekterna på trafiksäkerhet är osäkra. Baksidan av detta kan vara att andra länder där
man är snabbare på att testa nya innovationer kommer att gå om oss helt. De små
men intressanta piloterna som idag testas med mindre forskningsmedel, det krävs
att de får chans att produktifieras, och att någon känner rådighet över dem samt
ansvar att drifta. En teknisk lösning sköter inte sig själv.
Som lyfts tidigare kan en lyckad uppkoppling kräva samarbeten mellan aktörer
som inte tidigare har arbetat ihop med frågorna. Generellt krävs ett tydligare
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samarbete mellan privat och offentlig sektor och inom uppkoppling handlar det
till stor del om start-ups vilka sällan har erfarenhet av att samarbeta med just
offentlig sektor. Det blir därför viktigt med modeller som gynnar småföretag. I
cykelbranschen poängterar man att de bör vara med under hela vägen, inte minst
vid en behovsanalys. De lyfter också att operatörssidan såsom Trafikverket och
Transportstyrelsen bör vara med och infrastrukturägare (alla) inklusive bilindustrin. Detta för att man ska hitta de protokoll och system som kommer att fungera
så att man inte hamnar i en teknisk återvändsgränd.
Som tidigare nämnts kan tekniken lösa många problem men först måste en robust
behovsanalys vara på plats. Om behovsanalysen reder ut var, när och vad som
bör åstadkommas så kommer ”hur-biten” till stor del att kunna lösas av teknikutvecklingen. Behovsanalysen lär också kunna förbättra den ack så viktiga acceptansen från allmänheten.

Teknik och ojämlikhet
Alltför höga teknikkrav som ger fördel endast till de som har aktuell teknik kommer att innebära ett mycket ojämlikt cykeltransportsystem.
Krävs det allt mer utrustning leder det till att cykling blir svårare, något som går
emot den fria cyklisten. I länder med färre cyklister har utrustning blivit nödvändigare för att ta tillvara på den egna säkerheten och göra sig synliga. I England
kan man exempelvis ofta se cyklister med kamera på sin hjälm, något de upplever
att de behöver ha för att inte stöta på problem. På sådana platser är tröskeln för
att börja cykla betydligt högre och blir mer av ett aktivt ställningstagande än att
bero på att det är det enklaste och mest effektiva sättet att transportera sig på. För
att inte tappa bort cyklistens behov och incitament är det viktigt att inte låta tekniken i kombination med näringslivet bli ensamt styrande. Det är i det scenariot
som det är troligast att många kommer hamna bortom radarn för ökad trafiksäkerhet. Om det är så att andra fordon kommer kunna märka när en uppkopplad
cyklist är i närheten, kan det mycket väl bidra till sämre uppmärksamhet gentemot andra cyklister.
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Standarder och krav
Idag finns det lagar gällande både ringklocka och hjälm. Om man ser att uppkoppling ger avsevärda trafiksäkerhetsförbättringar kan det bli aktuellt att
lagstadga uppkopplingen. Detta skulle framförallt vara fallet om det är så att uppkoppling av några cyklister skulle försämra de ouppkopplades säkerhet. Experter
tror idag att uppkoppling av några, endast påverkar en relativ trafiksäkerhet,
alltså inte försämrar de ouppkopplade i absoluta tal.
Ny teknologi erbjuder en potentiell utveckling med säkrare trafikanter. Men ännu
har man inte nått denna punkt då olyckor med både delvis och helautomatiserade
fordon redan har inträffat och är därmed vanskliga att utvärdera. I dagsläget har
det uppkommit väldigt många sidospår, där inget riktigt slagit igenom. Återigen
skulle man behövt göra en större behovsanalys för att få till en tydlig riktning.
Sidospår kan vara intressanta som innovationer, men för att få ut storskaliga effekter av uppkoppling krävs det någon form av standard.
Det finns en stor förbättringspotential. De autonoma fordon som ingår i olika test
har mycket svårare för att detektera oskyddade trafikanter, än vad de har att
känna av andra bilar och större fordon. Att även koppla upp cyklister och andra
oskyddade trafikanter kan innebära mycket för deras egna säkerhet.
Några utav detekteringssystemen bygger på den rådande infrastrukturen och att
det t.ex. finns markerade cykelfält i vägarna (Sandt & Owens, 2017). Vilka system, hur vanliga är de och vad är framtidsutsikterna för dem? Beroende på omfattning av dess förekomst och framtida utveckling kan man behöva utveckla infrastrukturen efter detta. Klassiska säkerhetsåtgärder såsom åtskilda cykelvägar,
förbättrad belysning, gångtrafikantsöar mellan bilvägens två färdriktningar och
avsmalnad väg just innan övergångsstället kommer bli allt viktigare då de är den
typen av infrastruktur som detektorerna kan känna igen.
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Tydliga incitament till cyklisten
Om uppkoppling av cyklister är önskvärt för samhället i stort men där lagkrav
inte ses som fullt möjliga, krävs det också att man skapar incitament för cyklisten
att anamma uppkopplingen. Detta kan exempelvis göras genom att förbättra det
som är viktigt för cyklister. Snabb och effektiv framkomst, såsom prioritering
vid trafiksignaler är en sådan. Den uppkopplade cyklisten upptäcks av signalsystem och prioriteras av denne genom någon form av passiv uppkoppling.

En sådan form av passiv uppkoppling, kan generera mer fördelar än vad grönvåg-detektion gör. Cykelräkningar – men då förutsätts att samtliga använder tekniken. RFID-teknik, som idag används för att registrera tider i löpartävlingar, vid
automatiska vägtullar eller som liftkortet fungerar i fjällen. Fördelarna med
denna teknik är att transpondern tar väldigt lite plats och kräver ingen intern
strömförsörjning utan läsarutrusningens strömförsörjning räcker för att registrera
transpondern, på upp till ca tio meters avstånd.
Ett annat exempel på automatisk igenkänning är slingor i marken som upptäcker
cyklister. Dock så kan materialuppvalet i cyklarna vara på väg att förändras från
metaller till plast eller trä. Detta måste beaktas i utvecklingen.
Det finns även appar som kan känna av när cykeln är i behov av service och
notifiera cyklisten om detta. Tjänster som uppkopplingen tillhandahåller är möjliga incitament för minskade barriärer till cykelanvändning.
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4.5 Sammanfattande diskussion
Cykelexperter menar, i intervjuerna, att det knappt finns några entydiga trender
och att det dessutom saknas samordning mot ett gemensamt mål. Trots att frågan
varit uppe under ganska lång tid pratar man om samma frågor och utvecklingen
rör sig knappt framåt utan några genombrytande innovationer. Pilotförsöken som
uppkommer är för spretiga samtidigt som det saknas driv att fortsätta utveckla
och drifta innovationerna.
Frågar man någon av de relativt framgångsrika entreprenörerna inom uppkoppling är synen något annorlunda. Man är generellt mer positiva och ser att det
händer mycket. I städer med lite cykling ser man att man eftersöker mer data för
att komma på hur man ska bygga ny infrastruktur för cykeln. I de städer som
redan uppnått en hög nivå av cykling handlar uppkopplingen snarare om möjligheter för grön-våg-detektion, signalprioriteringar och vad som kan göras för att
minimera kollisioner, hur cyklister agerar runt väggropar för att lära algoritmerna
cyklisternas beteenden.
För att skruva upp takten av cyklisters uppkoppling skulle någon form av plattform behövas. Där innovationer som berör ämnet sammanställs och marknadsförs. Genom plattformen skulle även de aktiva bolagen kunna utbyta tankar och
idéer, både med varandra och direkt med intressenterna (cykelentusiaster, teknikentusiaster, stadsplanerare etc).
För att ytterligare utvidga uppkopplingen så att den inte endast handlar om isolerade pilotprojekt finns det ett behov att vidare utreda nyttan av uppkoppling
från en större samhällsekonomiskt perspektiv. Den stora potentiella olycksreduceringen, specifikt avseende cyklisters singelolyckor och olyckor cyklister emellan, som går förlorad om enbart motorfordon kopplas upp, bör utredas vidare och
kommuniceras tydligare. Denna kommunikation bör i första hand förmedlas från
myndigheter såsom Trafikverket och Transportstyrelsen. Risken är att samma
kommunikation uppfattas enbart ur ett ekonomiskt/kommersiellt perspektiv, om
det kommer från en enskild aktör med egna vinstintressen. Om exempelvis en
tillverkare av uppkopplade cykelhjälmar understryker vikten av cyklisters uppkoppling så kommer denna information inte att få samma genomslag som den
fått om den kommit från myndigheter som har ett mer samhällsekonomiskt perspektiv.
Frågan om fordons detektionssystem någonsin kommer att klara av att hantera
cyklister och deras rörelsemönster kvarstår. Kommer systemen klara av att detektera till exempel vänstersvängande cyklister som signalerar med handrörelse?
Det återstår att se, men där kan man i större grad lita på att entreprenörerna ser
incitament att utveckla.
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5. Rekommendationer och slutsatser

Expertgruppen och intervjupersonerna som bidragit till projektet verkar rörande
överens om att uppkoppling är svaret, men det finns egentligen inte riktigt en
tydlig fråga ännu. Det finns heller inga tydliga och än mindre entydiga trender
och utvecklingen går överlag långsamt för cyklister. Detta beror på flera saker
där avsaknad av ansvarsutövare är en viktig komponent. Cyklistens behov av och
uppskattning av det enkla och fria förklarar delvis de svaga ekonomiska drivkrafterna men den samhällsekonomiska nyttan skulle kunna vara väldigt stor. Det
finns inte någon som tagit övergripande ansvar för utvecklingen och att den går
i rätt riktning och därmed inte heller tillräcklig omfattning av forskningsmedel
eller rätt samarbetsformer.
Uppkopplingen har potential att öka både trafiksäkerhet och framkomlighet för
cyklisterna och sedermera även öka andelen som cyklar. Men det finns också
risker med uppkopplingen; kommunikationsproblemet, säkerhetsrisker i datainsamlingen och cyklisters höga värdering av frihet och enkelhet är några av dem.
Det finns alltså både möjligheter och risker med uppkopplingen, därför finns det
också väldigt positiva och väldigt negativa framtidsscenarion, och allt där emellan. Det troliga är i nuläget att resultatet dimper ned någonstans i mitten utav
spannet. Med rekommendationerna nedan kan dock utvecklingen styras mot det
positiva scenariot.
Uppkoppling är inget självändamål i sig, även om det kan komma att bli det i
framtiden. En av de viktigaste rekommendationerna studien vill förmedla är behovet av att utföra en robust behovsanalys. För att utföra en sådan behovsanalys
som inte enbart utgår ifrån den individuella cyklisten utan även från ett mer brett
samhällsperspektiv, krävs ett sammantaget grepp om området från en aktör med
övergripande ansvar.
I dagsläget uppkommer det många små öar av ny teknik som sällan får stort genomslag. För att nyttja den tekniken som utvecklas och skapa bästa möjliga förutsättningar för den skulle någon form av plattform behövas. Där kan innovationerna sammanställas och jämföras av utomstående parter. På en sådan plattform kan teknikföretagen också marknadsföras och utbyta idéer med varandra
och andra intressenter. Allra helt bör ska en myndighet ha ett samordnande ansvar för plattformen.
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Utöver det finns ett par andra rekommendationer för att man ska styra utvecklingen i en önskvärd riktning:
• Förvalta innovationer och täcka upp för behovet
Förvalta innovationer inom cykelområdet såväl som andra lösningar som
relaterar till stadsplanering och transportsystemet. Näringslivet behöver
goda förutsättningar för att lyckas fånga upp det faktiska behovet. För detta
behöver de systemövergripande behoven klargöras och målbilder formas.
• Undvika alltför höga teknikkrav
Undvik alltför höga teknikkrav som ger fördel endast till de som har aktuell
teknik annars kan ett mycket ojämlikt cykeltransportsystem skapas.
• Standarder och krav vid behov
Införande av generella standarder eller krav på uppkoppling relaterat till
cykeln/cyklisten kan vara aktuellt om man kan påvisa avsevärda trafiksäkerhetsnyttor eller om den relativa risken för de ouppkopplade blir för hög.
• Ge incitament till cyklisten
Utan tydliga incitament kommer inte cyklister självmant att anamma ny teknik. Det gäller att lägga vikt vid det som cyklister anser vara viktigt för dem.

Det är hög tid att på allvar intressera sig för beteendeförändringar och acceptans
av de nya systemen, både för att förstå konsekvenserna och för att kunna utveckla
systemen så att så stor del av den maximala potentialen kan realiseras. Även inom
de andra områdena ovan behövs djupare kunskap och förståelse.
Samhället behöver engagera sig och prata ännu mer om vad det är för samhälle
vi vill leva i. Vi behöver också ställa krav på att se nyanser i nya tekniker. Ingen
kommer att skylta med sina brister.
Det är också viktigt att hållbar mobilitet får en aktiv roll med i diskussionerna.
På senaste har begreppet allt mer bytts ut mot nya modebegrepp såsom Smarta
städer, och då verkar man inte nödvändigtvis innefatta hållbarhet som en del i det
smarta.
Som tidigare nämnts kan tekniken lösa många problem men först måste en robust
behovsanalys vara på plast. Om behovsanalysen reder ut var, när och vad som
bör åstadkommas så kommer ”hur-biten” till stor del att kunna lösas av teknikutvecklingen. Behovsanalysen lär också kunna förbättra den ack så viktiga acceptansen från allmänheten. Behovsanalysen bör även kunna besvara frågan om
målet är ett transportsystem där alla cyklister är helt uppkopplade hela tiden eller
om uppkopplingen ska ses ett frivilligt verktyg att använda, antingen aktivt eller
passivt.
När behovsanalysen väl är på plats bör man satsa på forskningscentrum/plattform, där flera parter är med. Ex. Safer, där industrin, myndigheter är med. Ett
alternativ är att utveckla och framhäva en befintlig plattform såsom cykelcentrum, som är VTI:s kunskapsplattform för cykling eller Safer. Så man
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kan nyttja input från olika parter och testa olika innovativa idéer. Hur många
bra idéer har man missat genom tiderna? Troligen många. Forskningscentrat/plattformen bör ha många involverande intressenter, men det gäller att
någon håller ihop det och har ett samordnande ansvar. Allra helst ska en myndighet ha detta ansvar.
När man forskar fram något, så blir det en konkurrensfråga om man kommer
fram till några användbara produkter och att det gynnar endast någon. Därav behovet för allmän finansiering- så att stora delar av resultatet blir allmänt tillgängligt.

32
Trivector Traffic

6. Referenser

Larsson Martin. (2015) Lånecykelsystem - utvärdering av Lunds lånecykelsystem
Lundahoj.
Tillgänglig: http://www.tft.lth.se/fileadmin/tft/Thesis_277_Martin_Larsson.pdf
Broach, J., Dill, J., & Gliebe, J. (2012). Where do cyclists ride? A route choice model
developed with revealed preference GPS data. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 46(10), 1730-1740. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tra.2012.07.005
Jenkins, Duggan and Negeri (2017) Towards a connected bicycle to communicate
with vehicles and infrastructure: Multimodel alerting interface with Networked
Short-Range Transmissions (MAIN-ST)
Ljungberg Christer (2019) Stora förändringar i transportsystemet.
Tillgänglig: https://christerljungberg.se/2019/01/stora-forandringar-i-transportsystemet-hander-nu-och-maste-hanteras-smart/

Morley (2018) Seven Automotive Connectivity Trends Fueling the Industry.
Tillgänglig: https://www.jabil.com/insights/blog-main/automotive-connectivitytrends-fueling-the-future.html Hämtad: 2018-09-20
Ngai, E., Dressler, F., Leung, V., & Li, M. (2017). Guest Editorial Special Section on Internet-of-Things for Smart Cities and Urban Informatics. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 13(2), 748-750
NTF (2014) Den mänskliga faktorn i trafiken. Tillgänglig: http://www.ntf.se/nyhetsbrev/default.asp?RecID=81811
Piramuthu O.B. (2016) Connected Bicycles. In: Doss R., Piramuthu S., Zhou W.
(eds) Future Network Systems and Security. FNSS 2016. Communications in Computer and Information Science, vol 670. Springer, Cham

Sandt, L. & Owens, J.M. (August 2017). Discussion Guide for Automated and
Connected Vehicles, Pedestrians, and Bicyclists. Pedestrian and Bicycle Information Center. Chapel Hill, NC.
Schaller consulting. (2018) The New Automobility: Lyft, Uber and the Future
of American Cities.
Trafikverket (2018). Det här är nollvisionen. Tillgänglig: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/det-har-ar-nollvisionen/
Trivector (2018). Transportpolitisk måluppfyllelse. Rapport 2018:26
Vinnova (2017). Komplettering av Nationell strategi och handlingsplan för användning av Intelligenta transportsystem i Sverige. 2017:215. Vinnova i samarbete med Trafikverket och Transportstyrelsen.

33
Trivector Traffic

VTI (2013) Cyklisters singelolyckor: analys av olycks- och skadedata samt djupintervjuer.
VTI-rapport
779.
Tillgänglig:
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:670651/FULLTEXT01.pdf
VTI (2013b) Statistik över cyklisters olyckor. VTI 801. Tillgänglig:
http://vti.diva-portal.org/smash/get/diva2:694821/FULLTEXT01.pdf

