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Sammendrag

300 mennesker dør hvert år på norske veier
Dette blir nå utfordret av nullvisjonen. Mens tradisjonelt arbeid med trafikksikkerhet har vært rettet
enten mot føreren, veien eller kjøretøyet, fokuserer nullvisjonen på samspillet mellom disse elementene.

IKT kan revolusjonere veitrafikken
Føreren, veien eller kjøretøyet kan veves tettere sammen ved hjelp IKT i form av ”sanser” som oppdager
og gir beskjed om farer, og ”intelligens” som varsler fra og eventuelt griper inn når sikkerheten trues.
Men hvor langt skal teknikken overprøve trafikantenes handlingsvalg?

Intelligent trafikk kan være sårbar
Stor informasjonsstrøm inn i bilen kan gjøre den enkelte fører mindre trafikksikker. Intelligente trafikksy-
stemer kan dessuten gjøre veitrafikken til et like sårbart system som luftfart og togtrafikk. Økt informa-
sjonsstrøm kan også være en trussel mot personvernet.

Den nye teknologien kan styres – men til hvilken pris?
Det er viktig at politiske myndigheter vurderer de nye trafikksikkerhetssystemene mens de ennå er under
utforming. Skal kjøp og bruk av slike systemer lovreguleres? Skal bileierne bære ekstrakostnadene selv,
eller skal de tvert imot premieres for å kjøpe ”riktig” utstyr? Det må også vurderes om det er mer å vinne
på alternativ utforming av veimiljøet. I september inviterer Teknologirådet til scenarieverksted for å be-
lyse fremtidige muligheter og politiske utfordringer.

Nullvisjon

Forrige århundre startet med lokale pålegg om
at biler skulle holde maksimum 15 km/t i tett-
bygd strøk, og dessuten ha en person gående
foran med bjelle. Nå – 100 år og 100 km/t sene-
re burde det vært stilt helt andre krav til sikker-
heten. Det er derfor et paradoks at trafikksy-
stemet – grunnleggende sett – opereres på
samme måte nå som for hundre år siden, men
uten noen varslende bjelle. Selv om ytelse,
komfort og sikkerhetsutstyr hele tiden har blitt
forbedret, er prinsippene for betjening av bilen
de samme. Sjåføren sitter fortsatt bak rattet, og
må hele tiden gjøre de riktige tingene for at hun
og andre skal komme velberget frem.

Som samfunn har vi blitt vant til at flere hundre
mennesker årlig omkommer i veitrafikken. Tradi-
sjonelt har ansvaret for sikkerheten ligget på
trafikanten. Dette blir nå utfordret av nullvisjo-
nen. Selv om en feilhandling inntreffer, skal ikke
det føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept
Det betyr at de som legger til rette for trafikken
må få et tydeligere ansvar for sikkerheten. Trafik
ken må betraktes som et system hvor trafikant,
vei og kjøretøy kommuniserer og utfyller hver-
andre.

IKT kan bidra til å styrke dette samspillet. De tre
elementene kan veves tettere sammen ved hjelp
av satelittnavigasjon, informasjonsteknologi og
elektronisk kommunikasjon mellom vei og bil.
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Intelligent trafikk

I løpet av de nærmeste årene vil ”grensesnittet”
mellom fører og bil kunne forandre seg radikalt.
Det er imidlertid et åpent spørsmål om teknik-
ken skal nøye seg med bare å varsle, eller om
den i tillegg skal fysisk veilede eller overstyre
førerens handlinger.

Automatisert fartstilpasning
Høy fart vil spise opp fysiske sikkerhetsmargi-
ner, gi mindre tid til å gjenvinne kontroll, og
ikke minst være avgjørende for skadeomfanget
i en kollisjon. Dersom alle overholdt fartsgren-
sene vil antall trafikkdrepte i følge beregninger
ved TØI reduseres med 20%. En aktuell løsning
for bedre tilpasning av fart er basert på at bilen
har en mottaker for signaler fra det satellittba-
serte GPS-systemet. Mottakeren kobles til et
elektronisk kartsystem, der gjeldende farts-
grenser er lagt inn. Med slikt utstyr vil bilen
registrere fartsgrensen på stedet, og om den
overholdes. Dette kan utnyttes i tre ulike sy-
stemvarianter:

1) Informasjon: En varsellyd eller datastemme
varsler fra at fartsgrensen brytes.

2) Fysisk veiledning: Systemet kan sørge for at
det fysisk blir tyngre å trå på gasspedalen når
bilføreren prøver å kjøre over fartsgrensen.
Forsøk fra Sverige gir grunn til å tro at fysiske
fartsdempende tiltak som fartshumper, vil bli
overflødig dersom minst halvparten av bilpar-
ken får slikt utstyr.

3) Overstyring: En tredje systemvariant kan
blokkere gasspedalen når fartsgrensen brytes
og dermed gjøre det fysisk umulig å kjøre for-
tere enn tillatt. I Norge, der store deler av vei-
nettet kun har to felt, vil det stilles spørsmål om
dette kunne gi dårligere trafikkavvikling fordi
forbikjøringer blir vanskeliggjort.

Beltelås og ruslås
Teknologisk er det fullt mulig å installere syste-
mer som hindrer bilen i å starte hvis føreren er
ruset eller har glemt å spenne på seg bilbeltet.
Dersom alle overholdt fartsgrensene, brukte
bilbelte og kjørte rusfritt, vil antall trafikkdrepte
kunne reduseres med 30%.

Trafikktilpasset cruise-kontroll
Dette er en videreutvikling av vanlige systemer
for cruise-kontroll. Bilen kan programmeres til å
holde en jevn hastighet og en gitt minsteavstand
til forankjørende. Farten reguleres da automatisk
i forhold til dette.

Slike systemer er alt på markedet og er utviklet
for at det skal være mer komfortabelt og mindre
stressende å være fører. Men det er også all grunn
til å tro at slike systemer vil redusere risikoen for
påkjørsler bakfra. Samtidig kan slike systemer få
utilsiktede konsekvenser for sikkerheten, fordi
førerne får kapasitet til å gjøre andre ting som
kan avlede oppmerksomheten.

Et ekstra sanseapparat
Snart kan biler utstyres med systemer som varsler
føreren ved lydsignaler eller rattvibrasjoner når
bilen krysser en kant- eller midtlinje. Dette kan
trolig bidra til å redusere både antallet utforkjø-
ringer og møteulykker.

Sensorer som kan registrere sidehinder ved felt-
skifte/forbikjøring er også rett rundt hjørnet, og
radarer som ”ser” kollisjonsfarer foran finnes
allerede på markedet. De er utviklet med tanke på
det vi ikke klarer å se i tåke, snøvær og dårlig lys.
Også systemer som gir automatisk varsel om fare
for kryssulykker er under utvikling. I tillegg er
bilindustrien i ferd med å adoptere militær tek-
nologi som kan brukes til å gi bilførere økt natt-
syn.

Førerløs framtid?
IKT-teknologi som er kjent og utprøvd i dag, har i
følge TØI potensial til å redusere antall trafikk-
drepte med 40%. Systemer under utvikling antas
å kunne redusere trafikkdrepte ytterligere. De
første førerløse, robotstyrte bilene ruller nå på
lukkede områder flere steder i verden. Disse kjøre-
tøyene programmeres til å kjøre fra A til B og har
sensorsystemer som hindrer dem i å kjøre på
fotgjengere og hindringer.
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Ett mulig scenario er at slike kjøretøy brukes i
bykjernen (bestill skyss via mobiltelefonen!). Et
annet scenario er et system der førerløse, robot-
styrte biler kjører i stor fart utenfor tettbygd
strøk – i egne felt på motorveien eller på egne
høybaner, for deretter å bli koblet over til bytra-
fikk i lav hastighet. Et usikkerhetsmoment er
samspillet mellom førerløse og tradisjonelle
kjøretøy.

Kan vi stole på teknologien?

Bedre biler – dårligere førere?
Den tekniske utviklingen kan føre til mer risiko-
fylt adferd i trafikken og overdreven tro på at
teknikken ordner opp. Dersom bilførerne lærer
seg til å stole på ”sanser” og automatikk som er
bygget inn i bilen, kan vi få en ny type ulykker
den dagen systemene svikter. Det er derfor
viktig at myndighetene stiller krav til leverandø-
rene når det gjelder reservesystemer. Et min-
stekrav kan være varselsystemer som gir føre-
ren beskjed dersom bilens ”sanser” er ute av
drift.

Distraherende informasjon
Uavhengig av de sikkerhetsforbedrende syste-
mene satser data- og telekomindustrien milli-
ardbeløp på å fremme bruk av datautstyr, in-
ternett, spill og lignende i bil. Lederen for Sun
Microsystems har gjort det klart at hans selskap
anser bilen som lite annet enn en ny internett-
portal - ”en nettleser med hjul”. Med det sam-
me bilen er koblet på nettet vil tjenestetilbudet
kunne bli enormt. Hvis de nye systemene trek-
ker førernes oppmerksomhet bort fra trafikken,
vil det opplagt kunne være en trussel mot tra-
fikksikkerheten. Sikkerhetsspesialister fokuserer
derfor i økende grad på kognitive distraksjoner,
i tillegg til de visuelle, auditive og biomekanis-
ke.

Frihet og personvern
Den store tilgangen på informasjon kan også
brukes til utvidet overvåkning. Er innbyggere og
næringsliv villige til å godta at teknologien
brukes – eller har mulighet for å brukes - til
adferdskontroll og offentlig styring av trans-
port? Også kommersielle aktører kan ha inter-
esse av å få tilgang til den økende informa-
sjonsstrømmen om den enkeltes ferdsel og
kjørevaner. For eksempel har et bilutleiefirma i
Connecticut nylig blitt saksøkt fordi de har

krevd bøter av en fører som i følge bilens GPS-
system brøt fartsgrensen gjentatte ganger mens
han leide bilen.

Sårbar teknologi
Elektronikk og nettbasert informasjon kan feile,
bli sabotert eller misbrukt. Endringer i bilens
programvare kan gjøres via datanettverk, som
gjør dem spesielt sårbare mot sabotasje. Enkelte
toppmodeller har i dag en serviceprosessor koblet
til en GSM-telefon, som kontinuerlig sender data
til verkstedet. Ved problemer kan verkstedet gå
inn og justere, eller forsikringsselskapet kan
stanse bilen elektronisk dersom den blir stjålet.
Men dette innebærer at en datasnok kan gjøre
det samme. Etablering av intelligente trafikksy-
stemer vil overføre denne sårbarheten til sam-
funnsnivå. Svikt i datakommunikasjonen vil der-
med kunne lamme veitransporten i like stor grad
som jernbanen og flytrafikken.

Politiske valg

Norge var tidlig ute med promillelovgivning og
påbud om bilbeltebruk, noe som har gitt store
sikkerhetsgevinster. Dersom vi fortsatt vil være en
foregangsnasjon innenfor trafikksikkerhet, er det
viktig at politikere setter seg inn i de mulighetene
og begrensningene som ligger i de nye sikkerhets-
systemene mens de ennå er under utforming.

Forbud eller fritt frem?
Konflikten mellom individuell frihet og kollektiv
styring er ekstra presserende i trafikken. Dette har
sammenheng med at det ikke bare er den enkel-
tes liv og helse som står på spill, men også hensy-
net til tredje person.

Et generelt problem ved IKT i biler er faren for
overbelastning av informasjon, som kan føre til
distraksjoner. Reguleringen av bruk av mobiltele-
fon i trafikken er et relevant eksempel. Håndhold-
te telefoner har blitt forbudt, mens handsfree-
telefoner foreløpig er tillatt. Lignende grenseopp-
ganger vil gjelde for den nye generasjonen IKT. I
EU-kommisjonens retningslinjer heter det at
informasjon og kommunikasjon som skal brukes
av fører under kjøring, ikke må distrahere, forstyr-
re eller overbelaste føreren.
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I den franske byen Chambery har bilførerne grad-
vis blitt vant til at fotgjengerne kommer i første
rekke i bykjernen. Dette har gitt positive effekter
for trafikksikkerheten så vel som den kommersi-
elle utviklingen. I svenske Trollhättan er fortau og
sykkelfelt utvidet på bekostning av en bred kjøre-
bane. Kryss og gangfelt er opphøyd og veien er
innsnevret ved bussholdeplasser slik at annen
trafikk må vente når bussen stopper. Utformin-
gen inviterer til et lavere fartsnivå og prioriterer
de ubeskyttede trafikantene.

Uansett valg av strategi, vil en forenkling og
samordning av trafikksikkerhetsarbeidet være
viktig. Det offentlige apparatet som er ansvarlig
for trafikksikkerhet, er i dag svært fragmentert,
med blant annet 7 departementer involvert.

Scenarieverksted
Teknologirådet har nedsatt en egen arbeidsgrup-
pe for å utforme scenarier for trafikksikkerhet i
2020. Disse vil bli videreutviklet i et scenarieverk-
sted i Oslo i september 2002. Her vil vi samle
beslutningstakere, fagfolk og trafikanter til en
kreativ prosess. Målet er å skape økt bevissthet og
kunnskap om løsninger som kan gjøre norske
veier til et sikrere sted å ferdes på i fremtiden.

Teknologirådets arbeidsgruppe for trafikksikker-
het består av Håkon With Andersen (Teknologirå-
det), Gunnar D. Jenssen (SINTEF), Per A. Langeland
(Statens vegvesen), Ann-Kristin Olsen (Teknologi-
rådet), Eirin Ryeng (NTNU), Andreas Skartveit
(Teknologirådet), Tore Tennøe (Teknologirådet) og
Rolf Normann Torgersen (pensjonist).

Teknologirådet er et uavhengig, rådgivende organ
for teknologivurdering. Det ble opprettet ved kgl.
res. 30 april 1999 etter initiativ fra Stortinget. ”Fra
rådet til tinget” utgis av Teknologirådets sekretari-
at.
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Nytte- og risikovurderinger ved utvikling av IKT-
systemer for sjø- og luftfart og for jernbanen vil
i mange tilfeller være de samme som for veitra-
fikken. Kanskje bør styringen av dette samord-
nes i et felles direktorat?

Incentiver eller påbud?
Systemer som bilfabrikantene har utviklet, vil
komme på markedet uansett - som fordyrende
tilleggsutstyr. Dette gjelder for eksempel tra-
fikktilpasset cruise-kontroll. Politikere i hvert
enkelt land må da vurdere: Skal vi bidra til at
flere kjøper systemene enn om markedskrefte-
ne får rå alene?

Ett alternativ er å påby at alle biler skal være
utstyrt med visse løsninger innen en bestemt
dato. Dette er mest aktuelt for løsninger som
ikke er kommersielt attraktive, som belte- og
ruslås og overstyrende systemer for fartstilpas-
ning.

Avgiftslette eller subsidiering er et mer smidig
virkemiddel og er spesielt relevant for mindre
tvingende former for fartstilpasning og cruise-
kontroll.

Økte statlige utgifter eller begrensninger i den
enkeltes handlefrihet må veies opp mot positive
effekter av intelligente trafikksystemer. Dette
kan være mindre behov for fartshumper, lavere
ulykkeskostnader, reduserte forsikringspremier,
og ikke minst færre drepte i trafikken.

Forskning
Det trengs en kraftig kunnskapsutvikling om
kognitive distraksjoner av ny IKT i bil og sårbar-
hetseffektene av nye trafikksikkerhetssystemer.
For å teste effektene av teknologien er lukkede
demonstrasjonsanlegg eller simulatorer viktige
virkemidler.

Alternative veier
Noen har liten tro på at innføring av ny IKT i
bilen vil ha tilstrekkelig effekt og mener at
trafikkproblemene primært bør løses ved å
redusere trafikkmengden. Bygging av tunneler
og omkjøringsveier som leder gjennomgangs-
trafikk utenom bystrøk, er et virkemiddel som
er velkjent fra moderne byplanlegging både i
Norge og andre land. Forskning fra Norge og
Sverige viser at denne typen løsninger har redu-
sert risikoen for at barn skal dø i bytrafikken.


