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Abstract
A research infrastructure for AstaZero - prestudy
The Active Safety Test Area (AstaZero) is developed by SP Technical Research Institute
of Sweden and Chalmers. It will be an internationally leading environment for research
and development of active safety in road vehicles. Industry, universities and research
institutes must together build competence about evaluation of active safety systems. This
report summarizes the research needs and actions for AstaZero.
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Förord
SP och Chalmers samverkar för att skapa AstaZero (Active Safety Test Area). AstaZero
är en miljö för utveckling och innovation kring aktiv säkerhet i vägfordon. För att kunna
bli en internationellt ledande tjänsteleverantör krävs inte bara anläggningar av god klass.
AstaZero behöver också kompetens för forsknings-, utvecklings- och utvärderingsarbete.
Chalmers har tilldelats medel för strategisk forskning inom transport. Samverkan med
institut ingår i transportforskningen.
Förstudien har två inriktningar och varje inriktning har sina målsättningar:
Inriktningen ”Forskningsinfrastruktur” har som mål att:
- beskriva kompetenser och forskningsområden på Chalmers och SP med relevans
för AstaZero
- sammanställa vilket arbete inom SAFER som är av störst relevans för AstaZero
- etablera samarbete mellan de olika forskargrupperna
- identifiera ytterligare områden där SP och Chalmers behöver samarbeta för att
bygga kunskap relevant för AstaZero
Inriktningen ”Mål och attrapper” har som mål att:
- etablera samarbete mellan de olika forskargrupperna, samt mellan
forskargrupperna och fordonsföretagen
- välja principer för att positionera mål och attrapper på provbanan, samt undersöka
vilken utrustning som behövs
- bestämma med vilken noggrannhet och repeterbarhet trafikscenarior kan skapas
- lägga fram en plan för utveckling av mål och attrapper för AstaZero
Denna rapport sammanfattar resultatet från inriktningen ”Forskningsinfrastruktur”.
Arbetet har finansierats med medel från strategisk forskning inom transport samt med
särskilda kompetensmedel från SP.
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Sammanfattning
SP och Chalmers samverkar för att skapa AstaZero (Active Safety Test Area). För att
kunna bli en internationellt ledande tjänsteleverantör krävs både anläggningar av god
klass, och god kompetens för forsknings-, utvecklings- och utvärderingsarbete.
SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers är en viktig satsning för att
bygga kompetens för aktiv säkerhet i Sverige. Men det finns också andra aktörer där det
finns viktig svensk kompetens för aktiv säkerhet, inte minst hos fordonstillverkare och
underleverantörer.
Verksamheten vid AstaZero kommer huvudsakligen att utgöras av utveckling och
utvärdering av nya aktiva säkerhetsfunktioner för vägfordon. Metodkompetens kring
utvärdering av aktiva säkerhetssystem kommer att vara central för AstaZero. Forskning
inom detta område kommer att behöva kompletterande kompetens speciellt inom fem
olika forskningsområden:
- fordonsdynamik
- förarbeteende
- mät- och positioneringsteknik
- funktionssäkerhet
- kommunikationsteknik
Vi ser också att det finns ett antal ytterligare forskningsområden som är kopplade till
AstaZero. Bland dessa forskningsområden finns, simulatorteknik och passiv säkerhet.
Bland de åtgärder som föreslås för att bygga kompetens finns
- Examensarbeten
- Forsknings- och utvecklingschef
- Doktorander
- Lokaler vid AstaZero
- Samarbetsprojekt med robot- och mätsystemsleverantörer
- Forskningsplan
- Definiera och söka forskningsprojekt
- Erfarenhetsutbyte med andra anläggningar
- Workshops, seminarier
- Egna publikationer
- Konferens för aktiv säkerhet
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Definitioner och förkortningar
Här definieras och förklaras begrepp och förkortningar som använts i denna rapport.
ABS: Antilock Braking System
Ett tekniskt system på motorfordon som förhindrar att hjulen låser sig när man bromsar.
Syftet och fördelarna med detta är dels att styrförmågan bibehålls vid hårda
inbromsningar, minskat slitage samt att bromssträckan förkortas på de flesta underlag
(Wikipedia).
ADAS: Advanced Driver Assistance Systems
Avancerade stödsystem för föraren
ASIL: Automotive Safety Integrity Level
Mått på tillförlitlighet av en säkerhetsfunktion enligt ISO 26262 standarden.
Tillförlitlighet graderas mellan ASIL A och ASIL D där ASIL D betecknar den högsta
tillförlitlighetsnivån.
ASTA: Active Safety Test Area
CMBB: Collision Mitigation By Braking
Elektronisk säkerhetsfunktion som vid detektion av ett hinder övertar bromsfunktionen
från en passiv förare, för att reducera fordonens hastighet och därmed mildra skadan vid
en eventuell kollision. I vissa fall kan denna funktion utöver förarvarning, höja
bromstrycket, blåsa upp sätessidor som extra stöd, flytta på passagerarstödet, justera
nackstödet för att undvika whiplash, öka spänningen på säkerhetsbälten och automatiskt
tillföra en begränsad eller full bromskraft för att minska kollisionskraften.
ESC: Electronic Stability Control
Elektronisk säkerhetsfunktion som hjälper föraren att behålla styrkontrollen över fordonet
vid extrema manövrar. När systemet detekterar sladd-, slirtendenser, tillförs individuella
bromskrafter hjulen för att motverka överstyrning respektive understyrning. I vissa fall
reduceras motoreffekten tills styrkontrollen återtas.
FCW: Forward Collision Warning
Elektronisk säkerhetsfunktion som varnar föraren inför förekommande hinder. En sådan
funktion kan kombinera en eller flera typer av varningar: ljussignal, ljudsignal eller
vibration.
GPS (egentligen NAVSTAR GPS): Global Positioning System
Allmänt användbart satellitnavigeringssystem som består av en uppsättning på mer än 24
satelliter. Det ger möjlighet för alla med en GPS-mottagare att bestämma sin position
(longitud, latitud och altitud).
LDW: Lane Departure Warning
Elektronisk säkerhetsfunktion som varnar föraren när fordonet börjar röra sig utanför sin
körfil utan aktiverad blinkersignal. Syftet med denna funktion är att reducera antalet
olyckor där största orsakerna är: förarfel, trötthet, distraherande faktor och dåsighet.
LKA: Lane Keeping Assistance
Elektronisk säkerhetsfunktion som hjälper föraren att hålla sig inom sin egen körfil.
Funktionen fungerar så att vid detektering av en överträdelse av linjemarkeringarna
varnas föraren samtidigt som en motverkande styrkraft tillförs för att fordonet inte ska
röra sig utanför sin egen körfil.
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Sim IV: Körsimulator
Sim IV är Sveriges mest avancerade körsimulator. Den invigdes 18 maj 2011 hos VTI på
Lindholmen i Göteborg. Det är en avancerad simulator som ger en verklig känsla både
vid bromsning och vid stora rattrörelser. Simulatorn används till:
Avancerad fordonsforskning
Studie av förarreaktioner i olika trafiksituationer. Repetitioner av samma förlopp
möjliggör en analys av variationer mellan olika förare
Utveckling av broms- och styrsystem
Utveckling av säkerhetssystem, speciellt hur fordonet bäst förmedlar information
och varningar till föraren
På ett längre perspektiv, utveckling av avancerade fordon som kan kommunicera
med andra fordon, trafikanter och väginfrastruktur.

11

1

Aktiv säkerhet för vägfordon

Fordonsindustrin i Sverige har i årtionden varit erkänt ledande bland fordonsföretagen när
det gällt att bygga in säkerhet i fordon. I många år var fokus på passiv säkerhet, dvs att
reducera personskador om och när en kollision inträffar. Deformationszoner, bilbälten
och krockkuddar är exempel på tekniker inom passiv säkerhet. Under de senaste
decenniet har intresset successivt kommit att flyttas över till förebyggande säkerhetsfrågor, aktiv säkerhet, dvs att undvika att olyckor inträffar. Automatbroms, stabilitetssystem (ESC) och varning för att avvika från sin fil är exempel på tekniker inom aktiv
säkerhet.
Chalmers genomför på regeringens uppdrag en satsning på strategisk forskning inom
transportteknik. Regeringen avser att den strategiska satsningen ska ge
• forskning som långsiktigt har förutsättningar att vara av högsta internationella
kvalitet,
• forskning som kan bidra till att tillgodose stora samhällsbehov och lösa viktiga
problem i samhället, samt
• forskning inom områden med anknytning till det svenska näringslivet.
Chalmers vision inom styrkeområde transport är att vara bland de internationellt ledande
universiteten avseende gröna, säkra och effektiva framtida transportsystem.
Trafiksäkerhet är ett av de tre områdena inom den strategiska satsningen inom
transportforskning.
Utvecklingen inom transportsektorn går mycket snabbt och vi kan förvänta oss att nya
dimensioner ständigt läggs till, varvid olika system byggs ihop. En dynamisk miljö för
fordons- och trafiksäkerhet måste ha ett ständigt flöde av nya idéer och lösningar. En
testanläggning behöver, utöver en förstklassig test- och utvecklingsverksamhet, omfatta
en stark innovationsmiljö där olika intressenter kan mötas och där nya aktörer kan bidra
till verksamhetens utveckling.
AstaZero (Active Safety Test Area) kommer att skapa en unik miljö för trafiksäkerhetsforskning i Europa där myndigheter, akademi, forskningsinstitut och industri tillsammans
kan skapa konkurrenskraftig utveckling, kompetensförsörjning och innovationer.
AstaZero kommer att erbjuda provningstjänster, provbanor, utvecklingsstöd och
forskning inriktat mot aktiv säkerhet för vägfordon.
AstaZero kommer att leda till positiva resultat för fordonsindustrin, samhället, SP och
Chalmers. Driften av AstaZero leder till en verksamhet som ger en finansiell avkastning.
AstaZero ger även avkastning i form av samhällsnytta och kompetensuppbyggnad.
Samhällsnyttan utgörs huvudsakligen av förbättrad trafiksäkerhet och miljö.
Kompetensuppbyggnad åstadkoms genom stärkt forskningsinfrastruktur och stärkt
svenskt fordonskluster. Tillväxt kommer att ske genom både nya arbetstillfällen, nya
etableringar och forskning. De industriella motiven finns för utveckling av nya fordon,
nya system för säkerhet och kommunikation samt andra områden så som nya
mjukvarukoncept etc.
SP och Chalmers samverkar för att skapa AstaZero (Active Safety Test Area). AstaZero
är en miljö för utveckling och innovation kring aktiv säkerhet i vägfordon. För att kunna
bli en internationellt ledande tjänsteleverantör krävs inte bara anläggningar av god klass.
AstaZero behöver också kompetens för forsknings-, utvecklings- och utvärderingsarbete.
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Ett krav på AstaZero är att upprätthålla attraktionskraft för aktörsgrupper med intresse för
säkerhet på väg och i trafik, från Europa och övriga världen. Därmed kan AstaZero ha en
central roll som en nationell aktör med god uppkoppling till europeiska kunskapscentra.
SAFER Fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers är en viktig satsning för att
bygga kompetens för aktiv säkerhet i Sverige. Bland SAFERs fokusområden finns teknik
för utvärdering av säkerhet.
Det blir utmanande för Chalmers och SP att tillsammans bygga upp kompetens i
världsklass, men vi har redan idag forskargrupper med relevant verksamhet. Chalmers
och SP behöver bygga en gemensam forskningsinfrastruktur för AstaZero. För att kunna
mobilisera våra kompetenser långsiktigt måste vi studera vad våra forskargrupper kan
göra i och kring AstaZero.

Figur 1. Planskiss över AstaZero
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2

Behovet av forskning och utveckling

Flera organisationer har uttryckt sin syn på de framtida behoven av forskning och
utveckling inom trafiksäkerhet. Ofta kallas sammanställningarna ”road map”, ”white
paper”, ”green paper” eller liknande. Genom att studera olika organisationers syn kan
man få en bild av forskningsbehoven.

2.1

EU

Trafiksäkerhet är en viktig samhällsfråga. Mer än 35000 personer dog på de europeiska
vägarna år 2009, och över 1.700.000 personer skadades. (Se figur 2.) Kostnaden för detta
är enorm och motsvarar ungefär 130 miljarder Euro 2009. Den Europeiska Unionen har
publicerat dokumentet ”Towards a European road safety area: policy orientations on road
safety 2011-2020” [EU893]. Målsättningen är att fram till år 2020 minska antalet döda på
europeiska vägar med 50%.

Figur 2. Utveckling olyckor, dödsolyckor och skador 1991-2010 [EU389]

EU har identifierat sju mål för trafiksäkerhet[EU389]. Speciellt intressant för
verksamheten vid AstaZero är fyra av målen:
- Mål 3: Säkrare väginfrastruktur
- Mål 4: Säkrare fordon
- Mål 5: Främja modern teknik för att öka trafiksäkerheten
- Mål 7: Skydd av sårbara trafikanter
Mål 3 innebär att successivt arbeta för säkrare vägar och tunnlar.
Mål 4 innebär att ytterligare verka för säkrare fordon. Under de senaste åren har stora
förbättringar skett genom bl. a. bilbälten och krockkuddar. Kommissionen avser att lägga
fram förslag för att främja utvecklingen av aktiv och passiv fordonssäkerhet, inbegripet
för motorcyklar och elfordon. Man avser också att undersöka fördelarna med kooperativa
system för att identifiera de fördelaktigaste lösningarna och rekommendera lämpliga
åtgärder för att införa dem.
Enligt mål 5 kommer intelligenta transportsystem att spela en viktig roll för bättre
trafiksäkerhet. Kommissionen kommer att föreslå de tekniska specifikationerna som
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behövs för att utbyta data och information från fordon till fordon samt mellan fordon och
infrastruktur. Man menar också att avancerade förarstödssystem (Advanced Driver
Assistance Systems, ADAS) är viktigt, men införandet behöver stöd. Exempel på system
som nämns är system för spårassistans (LDW), kollisionsvarningssystem och system för
fotgängarigenkänning.
Mål 7 påtalar de stora riskerna för sårbara trafikanter som motorcyklister, mopedister,
cyklister och fotgängare. Kommissionen kommer att lägga fram lämpliga förslag för att
vidareutveckla tekniska standarder för skydd av sårbara trafikanvändargrupper.

2.2

ERTRAC - European Road Transport Research
Advisory Council

ERTRAC är en organisation som bildades för att kunna möta de utmaningar vi står inför i
dagens samhälle med att uppnå ett hållbart och effektivt väg och transportsystem inom
Europa. Organisationens huvudsakliga uppgift är att samordna, koordinera och
säkerställa en effektiv implementering utav transportforskning inom Europa. ERTRAC
består utav mer än 50 medlemmar, med representanter från såväl industri och
myndigheter på både europeisk och lokal nivå och täcker in all av de större intressenterna
inom transportsektorn.
ERTRAC publicerade sin senaste strategiska forskningsagenda ”Towards a 50% more
efficient road transport system by 2030” år 2010. Som har till målsättning att till år 2030
uppnå ett 50% mer effektivt transportsystem. I huvudsak beskriver forskningsagendan
strategier och prioriteringar för hur man ska uppnå förbättringar i de Europeiska
transportsystemet utifrån de ur ett samhällsperspektiv viktiga områdena: minskat
beroende av fossila bränslen, pålitlighet, säkerhet och ekonomisk konkurrenskraft.
Prioriteringar och strategier för säkerhetsområdet är framtagna med målsättningen att
antalet dödsfall och alvarliga skador ska ha minska med 60% vid år 2030 jämfört med år
2010. Nedan är några av de punkter ERTRAC anser att forskningen inom säkerhetsområdet bör fokusera på :
Säkra miljöbilar: Fokus på frågor kring krocksäkerhet för bilar byggda av
lättviktsmaterial samt hantering av alternativa bränslen och hur dessa ska
hanteras i samband med de högspännings drivlinor som finns i elbilar.
Framtagning av säkerhetsstandarder för att undvika olyckor på grund av ljudlösa
elbilar.
Kooperativa system: Utveckling och testning av plattformsoberoende fordon till
fordon kommunikation. Framtagning av affärsplaner för hur tekniken kan
introduceras på marknaden samt hur frågor kring ansvarsskyldighet ska
behandlas. Framtagning av legalt ramverk på Europeisk eller
världsomspännande nivå för teknik såväl som integritets och datasäkerhets frågor
rörande kooperativa system. Framtagning av tekniker för automatiserad körning i
t.ex. fordonståg, samt fälttester för att utvärdera dessa tekniker och studera
eventuella praktiska problem. Speciellt fokus bör riktas mot socio-ekoniomiska
och legala frågor rörande storskalig implementering utav dessa system.
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Avancerade stödsystem för föraren (ADAS): Fokus på forskning kring och
framtagning av prototypsystem för att visa hur dessa bidrar till en effektivare och
säkrare framförning utav fordonet. Inkluderat tekniker och stödsystem för såväl
”collision avoidance ” och autonom körning utav fordonet. Ytterligare exempel
på viktiga system som bör tas fram är:
o System för monitorering och kontroll av fordonsdynamik, speciellt för
”collision avoidance support systems”
o Pålitliga samt icke störande system för förarmonitorering och avvärjning
av farliga situationer som beror på förardistraktion orsakat av t.ex.
alkoholpåverkan, trötthet, distraktion mm.
o HMI system för att säkerställa ett optimalt samspel mellan föraren och
bilens alla system.
Infrastruktur: Fokus på samspelet mellan infrastruktur och avancerade
fordonssystem för att säkerställa tillhandahållandet av pålitlig realtids
information med t.ex. lokala väg-, väder- och trafikförhållanden.

2.3

EARPA - European Automotive Research
Partners Association

EARPA är en intresseförening för organisationer verksamma inom forskning och
utveckling i vägfordonsindustrin. EARPAs medlemmar omfattar ett brett spektrum av
organisationer, företag och institut. Som plattform för forskare och utvecklare medverkar
EARPA i europeisk forskning och framtida FoU programramverk (initiativ).
EARPAs mål är att etablera ett nära samarbete mellan bilindustrins aktörer, universitet
och andra forskningsorganisationer och institut för att driva FoU-arbete i Europa. Ett
sådant samarbete finns redan i olika former från idé- och informationsutbyte i
samordnade möten till upprättande av nätverk och genomförande av gemensamma
forskningsprojekt. EUs FoU programramverk är av speciell betydelse för EARPAs
medlemmar för att åstadkomma ett sådant samarbete.
EARPA ger ERTRAC- ”the European Research Transport Advisory Council” sitt aktiva
stöd i dess ansträngning att definiera en gemensam vision för framtida transportsystem
och utformning av en europeisk strategisk forsknings ”road map”.
Eftersom EARPAs medlemmar är väl integrerade i både nationella och europeiska
forskningsstrukturer, har EARPA och dess medlemmar möjligheten att främja och stärka
samarbeten mellan nationella och europeiska forskningsprogram. EARPA agerar från en
oberoende plattform och har därför möjligheten att delta i strategiska överläggningar på
EU-nivå i samhälls- och sociala frågor som berör rörlighet (mobility), miljö, energi och
fordonssäkerhet.
EARPA medverkar till att höja medvetenheten och förståelsen för den specifika rollen
och betydelsen av FoU-aktörer i fordonsindustrin samt förstärker det högteknologiska
värdet i fordonsindustrin och dess potential för framtida innovationer och möjligheter.
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För att uppnå dessa mål, erbjuder EARPA sina medlemmar eller motpart (EU
funktionärer och andra intressenter) följande:
En effektiv EU representation, en bättre insyn i Europa tack vare sina viktiga
kontaktkanaler: till exempel sitt sekretariat med huvudsäte i Bryssel tillgängligt
för medlemmarna och andra EU intressenter.
Riktad information om utvecklingen av kommande EU programramverk och
procedurer, projektinitiativ, ”stödaktiviteter ”(supporting actions) samt
samordning av pågående projekt. Denna information tillhandahålls genom
publikationer i form av nyhetsbrev, flygblad och övrig konfidentiell
dokumentation, allt lätt tillgängligt via EARPA intranet.
En plattform för diskussion och åsiktsutbyte för FoU intressenter via sina task
force (verksamhetsområde), workshop och generalförsamlingsmöten.
En alltjämt breddare nätverk med relevanta europeiska institutioner och industrier
tack vare regelbundna möten som t.ex. årskonferenser.
Stöd och initiering av nya nätverk, projekt och konsortium genom att sammanföra
intresserade parter och underlätta möten. Att notera att EARPA utför inte någon
direkt projektstyrning, det gör dess medlemmar.
Utökad exponering av sina medlemmar genom bearbetning av
kommunikationskanaler (portal, ”event” presentationer, etc.) mot EU och
industrifunktionärer samt allmänheten)
EARPA har delat sin verksamhet i olika områden så kallade ”Task Forces” där
expertmedlemmar aktivt diskuterar aktuella forskningsämnen. Dessa Task Forces
omfattar viktiga FoU områden, av något varaktig karaktär, för EARPAs medlemmar. Om
intresset från medlemmarna driveri en annan riktning kommer berörd task Force att
ändras därefter eller upplösas. Å andra sidan nya Task Forces kan sättas igång efter
förslag från medlemmarna och efter beslut från styrelsen.
För närvarande pågår följande Task Forces:
Safety (Säkerhet)
Materials, Design and Production (Material, design och produktion)
Noise, Vibrations & Harshness (”Gnissel & gnek”)
Modelling & Simulation (Modellering och simulering)
Advanced Combustion Engines and Fuels (Avancerade förbränningsmotorer och
bränsle)
Hybrid and Electric Systems and Components (Hybrid och elektriska system
samt komponenter)
Urban Mobility (Stadstrafik, rörlighet)
Electronic and Communication Systems (Elektronik och kommunikationssystem)
Ur ActiveTest synpunkt är Safety Task force, Modelling & Simulation, Electronic and
Communication Systems de områden som är mest aktuella.
Safety Task Force omfattar bl.a. MMI, IKT-baserade säkerhetssystem, (semi-)autonom
körning, test- och utvärderingsmetoder för säkerhetssystem. [Bland deras medlemmar kan
nämnas bl.a. IDIADA, IKA, Safer, SP, Tecnalia och VTT].
Ordförande: Peter Urban (IKA – Institut für Kraftfahrweser Aachen)
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Modelling & Simulation Task Force omfattar avancerad modellerings- och
simuleringsteknologiers andra tillämpningar.
Ordförande: Christian Angelberger (IFP Energies nouvelles)
Electronic and Communication Systems Task Force omfattar specifik ITS frågor inom
elektronik och kommunikation. [Bland deras medlemmar kan nämnas bl.a. IKA, SP och
VTT].
Ordförande: Andrés Aparicio (Applus+ IDIADA)
EARPA stödjer aktivt eller initierar nya nätverk, projekt och konsortium genom att
sammanföra intresserade parter och underlätta möten. Däremot utför inte EARPA någon
direkt projektstyrning, det gör dess medlemmar.
EARPAs medlemmar deltar i olika EU-finansierade forskningsprojekt. Följande lista
visar bara ett urval av dessa eftersom antalet RTD projekt där EARPAs medlemmar deltar
är så stort. Samtidigt ger denna lista en översikt över pågående eller nyligen avslutade
fordons relaterade projekt igångsatta eller uppbackade av EARPA.

2.4

CLEPA– the European Association of
Automotive Suppliers

CLEPA (Comité de liaison européen des fabricants d'équipements et de pièces
automobiles) är en organisation bestående av underleverantörer till fordonstillverkare.
CLEPA publicerade sin senaste strategiska forskningsagenda 2006, strax innan EUs FP7
blev aktivt. CLEPA framhåller safety som ett av fyra områden som bör prioriteras i
framtida forskning. Inom safety-området bör man fokusera på följande:
Integrerad metod, alla faser under körning skall beaktas och passiv och aktiv
säkerhet kombineras. Föraren, infrastruktur och kommunikation är viktiga delar i
denna integration.
o Föraren kan stödjas av aktiva säkerhetssystem och andra typer av
stödsystem.
o Säker kommunikation mellan fordon och infrastruktur är viktigt för
att möjliggöra nya säkerhetssystem. Denna kommunikation skall
standardiseras.
Aktiva säkerhetssystem skall göras tillgängliga och vara kostnadseffektiva.
Införandet bör drivas på genom lagkrav.
o Olycksprevention. En majoritet av alla olyckor beror på förarmisstag.
Dessa kan minskas genom att införa olika typer av stödsystem (ADAS)
som t.ex. ACC och LDW. I dessa system är sensorer nyckelkomponenter.
Sensorteknologier som är både billiga och tillförlitliga behövs.
o HMI. HMI är en nyckelkomponent i många aktiva säkerhetssystem.
Forskning behövs för att utröna hur dessa bäst kan konstrueras med
avseende på förarbeteenden, körförhållanden och informationsmängd.
Standardisering behövs inom detta område.
o Elektronik och IKT. En flexibel, feltolerant och påbyggbar arkitektur
behövs. Olika kontrollenheter måste kunna kopplas ihop via (trådlösa?)
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nätverk och datafusion användas för att samordna data från olika
sensorer/kontrollenheter.
o Autonom körning. Autonom körning kräver fordon-tillfordonkommunikation och fordon-till-infrastrukturkommunikation

2.5

EUCAR – European Council for Automotive
R&D

EUCAR är en organisation bestående av europeiska fordonstillverkare vilka definierar en
vision som motiverar framtida forskning inom området. EUCAR har ett antal
arbetsgrupper där experter samlas för att definiera framtida forskningsbehov och
projektförslag inom respektive område. En av dessa arbetsgrupper behandlar området
safety.
Arbetsgruppen för safety pekar ut följande forskningsmål:
Kooperativa system, som utbyter information som rör säkerhet mellan fordon
och fordon och vägsida.
Validering och standardisering av sensorer och kommunikationsdata.
Ytterligare utveckling och integrering av passiva och aktiva säkerhetssystem
som stödjer föraren eller automatiskt undviker eller mildrar effekten av en
olycka.
Ytterligare utveckling av system som övervakar förarens tillstånd och
uppmärksamhet för att t.ex. justera säkerhetssystemens känslighet till rådande
körförhållande.
Ta fram virtuella system för effektivare utveckling av säkerhetssystem.

2.6

NHTSA - National Highway Traffic Safety
Administration

NHTSA presenterade sina nuvarande och kommande forskningsinsatser inom
fordonssäkerhet vid 2011 UMTRI Automotive Safety Conference. Följande områden är
prioriterade:
Anti-kollisionssystem
o Mildra eller undvika kollisioner genom:
 Informera föraren
 Varna föraren
 Ingripa
o Radar- och kamerabaserade system
o Övervakning av döda vinkeln
o Forward Collision Warning och automatbroms
o Körfältsassistent
Uppkopplade fordon
o V2V för säkerhet
 Säkrare körning genom bättre situationsmedvetande
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Fordonet kan ”se” andra fordon och vägförhållanden
Skapa en informationsrik miljö för multimodala
transportlösningar
 Informationssäkerhet har en nyckelroll
o V2I för säkerhet
o Mobila tillämplingar
o Miljöinformation
o Trafikstyrning
Förardistraktioner
o Förståelse för problemet genom att studera insamlat data
o Minska arbetsbördan från gränssnitt
o Identifiera riskbeteenden och konsekvenser
System för att övervaka föraren
o Bedöma förarens grad av vakenhet och fokus
System för att detektera alkoholpåverkade förare
System för att undvika kollisioner med gångtrafikanter
o Identifiera viktiga scenarier
o Utveckla objektiva provmetoder
Utveckling av anti-kollisionssystem för lastvagnar och bussar
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3

Kompetenser och forskningsområden

Forskningen kring aktiv säkerhet behöver kompetens från flera områden. Inom SAFER
har man identifierat ett flertal kompetensområden viktiga för trafik- och fordonssäkerhet.
(Se figur 3.)

Figur 3. Kompetensområden inom SAFER
För denna rapport bedömer vi att ”Human Factors Design”, ”Sensors and
Communication”, ”Behaviour in accident causation”, ”Vehicle Dynamics”, ”Functional
Safety”, ”Traffic Systems” och ”Infrastructure” är de mest aktuella av SAFERs
kompetensområden.
Verksamheten vid AstaZero kommer huvudsakligen att utgöras av utveckling och
utvärdering av nya aktiva säkerhetsfunktioner för vägfordon. Metodkompetens kring
utvärdering av aktiva säkerhetssystem kommer att vara central för AstaZero. Forskning
inom detta område kommer att behöva kompletterande kompetens speciellt inom fem
olika forskningsområden (se figur 4):
- fordonsdynamik
- förarbeteende
- mät- och positioneringsteknik
- funktionssäkerhet
- kommunikationsteknik
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Vi ser också att det finns ett antal ytterligare forskningsområden som är kopplade till
AstaZero. Bland dessa forskningsområden finns
- simulatorteknik
- passiv säkerhet
Inom de sju utpekade forskningsområdena finns det seniora forskare, doktorander och
erfarna civilingenjörer verksamma vid Chalmers och SP.

Metodkompetens
Utvärderingsmetoder
för aktiva
säkerhetssystem

Fordonsdynamik

Förarbeteende

Kommunikationsteknik

Simulatorteknik

Figur 4. Kompetens för AstaZero

Mät-& pos.teknik

Funktionssäkerhet

Passiv säkerhet
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3.1

Utvärderingsmetoder för aktiva säkerhetssystem

AstaZero behöver bygga kompetens inom utvärderingsmetoder för aktiva
säkerhetssystem (evaluation methods for active safety systems) för att
-

leda eller delta i nationella och internationella forskningsprojekt inom området

-

utföra utvecklingsprov för säkerhetsfunktioner i vägfordon tillsammans med
fordonstillverkare och underleverantörer

-

utföra “konsumentprov” för säkerhetsfunktioner i vägfordon

-

utveckla nya utvärderingsmetoder när nya säkerhetsfunktioner presenteras

Mekatronik
Forskargruppen vid Chalmers har fyra seniora forskare (2 prof, 1 foass och 1 postdok)
och fem doktorander som jobbar med aktiva säkerhetssystem på olika sätt. Man har fyra
industridoktorander, varav tre hör till VCC och en till SP. Den femte skall jobba in FFIprojektet Non-Hit Car tillsammans med en doktorand från Signalbehandling.
En doktorand studerar på singelolyckor i kurvor, avåkningar. Baserat på väginformation,
positionsdata och övrig sensordata försöker man prediktera fordonets framtida rörelse och
ingripa i förtid med hjälp av t.ex. stabiliseringssystemet.
En doktorand studerar system för scenarion med flera fordon. Man försöker prediktera
fordonens rörelse och bestämma vilket av dem som bör göra ett ingrepp för att förhindra
en kollision. Som exempel ges en korsning där fordon på en huvudled håller en högre
hastighet än ett annalkande fordon från en korsande väg som har väjningsplikt. Då är det
bättre att fordonet som håller en lägre hastighet gör ett ingrepp för att undvika en
kollision.
En doktorand sysslar med verifiering av aktiva säkerhetssystem. Man studerar hur en
inspelad trafiksituation kan användas för många olika tester genom att virtuellt införa
objekt, augmented reality. På så sätt kan man göra många olika variationer och även
prova fall som är för farliga att utföra i verkligheten.
En doktorand tittar på hur tekniska och mänskliga fel påverkar effektiviteten hos ett aktivt
säkerhetssystem. Här genomförs försök i Chalmers körsimulator med ”folk från gatan”.
Förutom att testa nya algoritmer i system på AstaZero så vill gruppen gärna vara med att
utveckla algoritmer för autonom styrning av testfordon och mål.
SP
Forskargruppen på SP arbetar för att utveckla provningsmetodik för aktiv säkerhet.
Genom deltagande i de europeiska projekten eVALUE och ActiveTest har man fått
erfarenheter från prov på olika anläggningar i Europa. Bland annat har SP deltagit i
utveckling av provningsprotokoll för säkerhetsfunktioner i längdled (FCW, CMBB etc),
säkerhetsfunktioner i sidled (LDW, LKA etc) och stabilitetsfunktioner (ABS, ESC etc).
Provningsprotokoll har tagits fram både för konstruktionsgranskningar och praktiska
prov.
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Projektledning av förstudien för AstaZero har drivits under fyra år 2007-2011. SP har
också arbetat med förstudier för att ta fram mål och attrapper för fordon och fotgängare.

3.2

Fordonsdynamik

AstaZero behöver kompetens inom fordonsdynamik (vehicle dynamics) för att
-

förstå hur fordon beter sig i olika trafiksituationer

-

utveckla nya utvärderingsmetoder när nya säkerhetsfunktioner kopplade till
fordonets prestanda och beteende presenteras

Fordonsdynamik
Forskargruppen vid Chalmers har två seniora forskare (+ 1 på 20% (Saab) och en postdok
på väg in) och tre doktorander (varav en industridoktorand från Autoliv) som jobbar med
aktiva säkerhetssystem (relaterade till fordonsdynamik) på olika sätt.
En doktorand studerar stabilitet och framkomlighet hos långa fordon (långa långtradare).
Här studeras hur man kan införa bromsar/styrning/drivning på hjulaxlar (andra än
dragbilens) för att förbättra stabilitet och framkomlighet (exempelvis i cirkulationsplatser
eller vid rangering) .
En doktorand studerar system för att mildra sekundära kollisioner vid olyckor (t.ex.
genom att minska lateral avvikelse efter initial kollision).
Bland övriga projekt finns de som rör ABS/ECS-system för el- och hybridfordon
(snabbare respons från aktuatorer på dessa fordon men klarar inte lika mycket effekt).
Projektförslag VALID tillsammans med KTH med fokus på provmetoder.
Angående infrastruktur vid AstaZero är VDA-ytan mycket viktig. Radien bör vara minst
300 m och det bör finnas någon anslutningsväg med lågfriktion för att provar filbyten på
detta underlag. VDA-ytan används för att prova stabilitetssystem och bilens dynamiska
egenskaper samt för att skapa bilbeteende efter initial kollision (detta kan ev. göras med
kick-plate, skid-car eller med bilens egna aktuatorer).
Önskemål finns också på en permanent generisk testbil på AstaZero där broms/drivning/styrning/hjulupphängning hos varje individuellt hjul skall kunna kontrolleras separat.
Även om St. Holm för tillfället används för praktiska körupplevelser i grundkurserna
idag, så skulle mer avancerade scenarion kunna köras på AstaZero i framtiden (om det
inte blir för dyrt).
AstaZero bör finnas som miljö i VTIs Sim IV för initiala kompletteranden eller tester som
är för farliga att köra i verkligheten.
Strömningslära
Forskargruppen vid Chalmers, som består av ca 10 seniora forskare och därtill 25
doktorander och postdoks, arbetar med olika aspekter av strömning. Relaterade till fordon
är optimering av ”drag” (upplevt luftmotstånd) sam sidvinds påverkan på fordon (fr.a.
lastbilar/långtradare och godståg) . För tillfället är det tre doktorander och två seniora
forskare som arbetar med dessa frågor. Ytterligare en postdok är på väg in för att jobba
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med sidvindsfrågor (tillsammans med postdoks som skall anställas till Dynamik- och
HMI-avdelningarna). Vid praktiska experiment används vindtunnlar och ibland SSPAs
resurser. Teoretiska simuleringar görs med superdatorer där simuleringstiden kan uppgå
till veckor.
Test av luftmotstånd (drag) görs vanligen och lämpligen i en vindtunnel. När man vill
studera sidvindseffekter samtidigt som man har normal fartvind så är vindtunnlar mindre
lämpliga. Därför finns det önskemål om att kunna generera konstgjort sidvind på
AstaZero. Detta kan troligtvis åstadkommas med hjälp av stora fläktar som placeras längs
banan. Den samlade bredden av sidvinden bör vara minst 5-10 m.
En annan säkerhetsrelaterad forskning rör splash. Det vill säga när ett tungt fordon kör
ner i en vattensamling och sköljer en våg/vägg av vatten över en personbil. Ett önskemål
skulle vara konstgjorda vattensamlingar på AstaZero där olika lösningar för att minska
splash kan studeras.
Strömning kring främst sensorer (men även vindrutor och backspeglar) är ett annat
forskningsområde där man studerar hur olika strömningar och ytskikt påverkar hur
mycket smuts/nederbörd som blir kvar på t.ex. en sensor. För detta område skulle det vara
intressant att kunna skapa konstgjort regn eller spray på AstaZero.

3.3

Förarbeteende

AstaZero behöver kompetens inom förarbeteende (human factors, driver behaviour) för
att
-

förstå hur trafikanter reagerar i olika trafiksituationer

-

förstå hur förare samverkar med aktiva säkerhetsfunktioner

-

utveckla nya utvärderingsmetoder när nya säkerhetsfunktioner kopplade till
beteende hos förare och andra trafikanter

-

välja förarmodeller för automatisk körning i olika provsituationer

Human factors
Forskargruppen vid Chalmers arbetar med hur system utformas ur ett Human Factors –
perspektiv. Vilket innebär att man studerar samspelet mellan människa och teknik och
vad olika designlösningar får för effekt på trafiksäkerhet och användarvänlighet. Som en
del i denna forskningsverksamhet ingår bl.a. att titta på utformningen av trafikmiljöer och
HMI:s så att de inte får negativa effekter på trafiksäkerheten.
Enligt Human Factors-gruppen är det viktigt att veta vilka frågor forskningen söker svar
på. Man kan skilja på formativa, summativa och diagnostiska test. Ett formativt test har
systemet i fokus och kan jämföra några system. Ett summativt test har transporten i fokus
och tar reda på om en specifikation uppfylls. Ett diagnostiskt test används för att
identifiera vilka problem som finns.
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Arbetet på provbana kan jämföras med teoretiska metoder, simulatorprov, fältprov och
”naturalistic drivning”. Den bästa verklighetsförankringen fås vid körning i verklig trafik
men detta är inte alltid lämpligt. Vissa prov medför risker som gör att de av säkerhetsskäl
och etiska skäl inte kan genomföras på allmän väg. Vid sådana tillfällen kan körning på
provbana vara ett alternativ. Metodik och instrumentering för prov i verklig trafik kan
genomföras på provbana innan de verkliga proven genomförs. En del försök är mest
effektiva i körsimulator eller genom teoretiska utvärderingar. Sambandet mellan de olika
metodikerna kan representeras som en trappa. (Se figur 5)

Naturalistic
driving
Kvasi-fältprov
Provbana

Körsimulator
Simulering på
dator, teoretiska
studier

Figur 5. ”Trappa” med olika metoder

Korrekt uttolkning av ett försök där människor varit inblandade är utmanande. Det gäller
att fånga upp försökspersonens intryck medan de finns färska i minnet. Om man väntar
för länge kan intrycken ha bleknat eller förändrats. En annan sak att tänka på när man gör
prov där en människa deltar är att försökspersonen lär sig vad som förväntas ske. Detta är
mekanismer man måste ta hänsyn till för att få ekologisk validitet i provet. Den
ekologiska validiteten beskriver med vilken säkerhet man kan uttala sig om att utfallet är
det som kan förväntas i verkligheten.
Bland de projekt som för närvarande drivs i forskargruppen finns
- Simulering av fel i fordon för att se hur föraren kan hantera uppkomna situationer
- Simulatorstudier för användbarhet
- Simulatorförsök för att mäta kognitiv belastning
- Fältprov för användbarhet av specifika system
- Försöksplanering
AstaZero kan ses som ett kunskapsutvecklingsprojekt där vi vill hitta metodik som stöttar
utveckling. Human Factors-området ser möjligheter att i framtiden arbeta med
forskningsprojekt på AstaZero inom bl. a.
- Distraktion vid användning av olika modaliteter dvs visuella, haptiska, audiella
signaler till föraren.
- Bil med anpassningsbart gränssnitt mot föraren dvs goda möjligheter att enkelt
variera feedback och konfiguration av instrumenten. Bilen ska vara utrustad med
mätsystem och dataloggers. Fordonet skulle kunna köras på liknande sätt som en
simulator. Det skulle ge möjlighet att jämföra med liknande försök i simulator.
- Uppbyggnad av kunskaper kring metodik för prov och försöksplanering. Ska man
lära upp förare innan försöken? Hur instruerar man föraren? Kan man ge
försökspersonen en känsla av verklig körning i trafik?
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-

Försök och demonstratorer för projekt inom sjunde ramprogrammet. (T ex
TeleFOT och SHADES)

AstaZero ska inte endast vara en utförare av prov, utan måste vara en kompetent partner
med goda kunskaper. Det ska finnas så mycket kompetens på AstaZero att man kan
utveckla provningsmetodik och föra en dialog med de som vill köra tester. För att börja
bygga kompetens kan man redan under byggnationsfasen av AstaZero tänka sig
- Industridoktorander från AstaZero t ex inom försöksplanering
- Examensarbeten för att anpassa testfordon (t ex konfigurerbar instrumentpanel
och informationskanaler) och bygga testutrustning
Framtida verksamhet på AstaZero behöver inte bara handla om fordon. Även
infrastrukturfrågor kan hanteras t ex
- Smart skyltning
- Eco drivning
- Skolskjutsskyltning
- Styrsystem för att kunna docka en buss till en busshållplats
- Fältförsök för Trafikverket
- Komfortsystem
Även om AstaZero planeras för forskning och utveckling av aktiv säkerhet är inte
trafiksäkerhet den enda användningen för AstaZero. Man kan tänka sig att miljön på
AstaZero används för forskning kring transporteffektivitet, hållbara transporter och
elbilar.
SP Mätteknik
SP forskar på och utvecklar metoder kopplade till mätningar där människan är involverad.
Genom att införa ett harmoniserat mättekniskt synsätt – i termer av grundläggande
begrepp och mätmetoder kan mätningar med människor kvalitetssäkras och användas vid
beslutsfattande och risk- och effektbedömning. Detta är särskilt relevant i tillämpningar
där människan utgör en viktig komponent i kritiska system förknippade med höga risker ,
t.ex. i fordon eller i kontrollrum och driftledningscentraler.

3.4

Mät- och positioneringsteknik

AstaZero behöver kompetens inom mät- och positioneringsteknik (measurement
technology, sensors and positioning) för att
-

mäta hur fordon och förare beter sig på provbanan

-

välja lämpliga givare

-

förstå hur givare i fordon (RADAR, LIDAR, kamerasystem etc) arbetar för att
detektera sin omgivning

-

styra fordon och mål på provbanan

-

genomföra provscenarier utan mänskliga förare
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Kommunikationssystem
Forskargruppen vid Chalmers, som består av ca 10 seniora forskare och därtill 20
doktorander, arbetar med att ta fram algoritmer och metoder för effektiv digital
kommunikation. För tillfället är det två doktorander som arbetar med frågor inom
fordonskommunikation och en postdok på väg att anställas.
Forskningen riktad mot fordonssäkerhet inom gruppen kan delas in i tre delar:
- Radiokommunikation
- GPS-fri positionering och Sensor fusion
Forskningen inom radiokommunikation rör accessen till kommunikationsmediet, d.v.s.
hur flera radionoder delar på kommunikationsmediet utan att störa varandra för mycket.
Man vill även kunna garantera att meddelanden går fram och att noder inte kan bli helt
utestängda från kommunikation. Nuvarande noder som används i forskningsprojekt
använder protokollet IEEE802.11p.
Inom gruppen tittar man även på sensorfusion där man försöker uppnå en synergieffekt
hos mottagen sensorinformation. Här studeras även tillvägagångssätt när mätningar
kommer med olika fördröjningar.
Tredje området är GPS-fri positionering där man försöker bestämma positionen hos t.ex.
ett fordon på ställen där GPS-signal inte kan tas emot som i en tunnel t.ex. Då får man
utnyttja informationen från andra sensorer och exempelvis dödräkna sig fram till aktuell
position. Det området är närbesläktat med sensor fusion. Gruppen studerar även metoder
för ”collaborative positioning” dvs hur olika sensorer kan samverka för att uppnå en
bättre uppskattning av sina positioner. Man tittar även på att använda AIS(Automatic
Identification System)-system för bilfordonstillämpningar (just nu används AIS för flygoch båttrafik). GPS används även för synkronisering. Arbetet med GPS-fri positionering
innebär då också hantering av bortfall av synkroniseringen vid radiokommunikation .
Gruppen studerar olika möjligheter till klock-prediktion för att kunna använda synkrona
kommunikationsprotokoll även vid tappad GPS-signal.
Forskningen är i huvudsak teoretisk och genomförs till stor del i Matlab. För stora
simuleringar används C++-implementationer som körs på ett datorkluster.
Framtida forskningsprojekt med kopplingar till AstaZero ligger i linje med den forskning
som genomförs för närvarande:
- GPS-fri positionering i t.ex. tunnlar
- Sensorfusion
- Antennplacering (fordonståg, korsningar, etc)
AstaZero ses som en möjlighet att komplementtera den teoretiska forskningen med
mätningar och kan vara en facilitet som är bra att ha tillgång till vid olika gemensamma
forskningsansökningar. AstaZero ska erbjuda följande infrastruktur:
- Noggrann positionsbestämning över hela banområdet (GPS+banspecifikt)
- Tunnel, helst 150 m lång, för testning av GPS-fri positionering och ekostörningar
orsakade av tunnelmynningen. Det ska gå att få noggrann positionsbestämning
från någon typ av referenssystem i tunneln.
SP Mätteknik
En av SPs särskilda kompetenser är GNSS - globala sattelitnavigeringssystem
som exempelvis GPS som används för positionering och navigering men också är en
viktig komponent i tidhållning med hög precision.
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SPs forskargrupp medverkar i olika sammanhang vid utveckling av ny teknik inom
satellitområdet. Ett exempel på detta arbete är deltagandet i designen av det europeiska
satellitnavigations-systemet Galileo. SP arbetar även kontinuerligt med utveckling av
algoritmer och metoder för förbättrad prestanda och användbarhet hos de befintliga
systemen som GPS. Detta sker ofta i tätt samarbete med Chalmers, Lantmäteriverket samt
ett flertal internationella kontakter. En del av detta arbete innebär att utvärdera framtida
prestanda samt utveckla nya metoder vid mätningar med globala navigationssystem.
SP utvecklar också nya metoder för sensor fusion där ett flertal olika sensorer används
och kombineras för att erhålla sökt information om position, hastighet, acceleration mm.
Exempelvis har ett system bygger på en kombination av state-of-the-art GPS-utrustning
och accelerometrar utvecklats. Detta producerar information om position, hastighet samt
acceleration med en uppdateringsfrekvens om 1 kHz. Systemet har utvärderats genom
användning i verklig trafikmiljö.
SP utvärderar och provar också utrustning med anknytning till satellitnavigering. Detta
gäller såväl mottagare och antenner som kringutrustning, både för professionellt bruk
samt standardutrustning för hushållen.

3.5

Funktionssäkerhet

AstaZero behöver kompetens inom funktionssäkerhet (functional safety) för att
-

bedöma om nya elektroniksystem i nya säkerhetsfunktioner uppfyller kraven på
säkerhet och tillförlitlighet

-

konstruera och använda automatik för autonoma provfordon

Feltoleranta datorsystem
Forskargruppen vid Chalmers arbetar med konstruktion och utformning av robusta
datorsystem . Detta innebär feldetektering i mjuk och hårdvara, felinjicering och
konsensusproblematik. Konsensusproblematik är hur flera datorer i ett datorsystem
uppnår en gemensam uppfattning om systemets tillstånd. Felinjicering används för att
utvärdera feldetekterings- och felåterhämtningsmekanismer.
Forskargruppen består av en senior forskare (professor) samt tre doktorander. Två nya
doktorander kommer att anställas under 2011. Gruppen har idag två industridoktorander;
en på SP och en på Volvo aero. En doktorand jobbar med felinjicering i styrsystem för
jetmotorer, och en doktorand håller på konsensusproblematik i distribuerade datorsystem
där kommunikationen sker vi FlexRay. Den tredje doktoranden arbetar med diagnostik i
fordons system, för att underlätta feldiagnostik samt automatisk bokning av service för att
optimera logistiken.
Forskargruppen är inblandad i olika projekt där aktiva säkerhets system är tillämpningen.
Forskningen är inriktad mot grundforskning för att ta fram enabling technologies inom
området. I projektet BeSafe byggs en databas av designmönster för att enkelt kunna ta
fram feltolerant programvaror i säkerhets kritiska applikationer, samt återanvända redan
existerande tekniker. Chalmers har tankar inom projektet Guliver att bygga upp en
teknologiplattform, baserat på modellbilar, för att kunna utvärdera kooperativa system
för exempelvis fordonståg och virtuella trafikljus. Ett kommande projekt är KarryOn som
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ska ta fram en ”safety kernel” för att ta säkerhetskritiska beslut i kooperativa system.
Projektets huvudfokus är att ta fram en ”safety kernel” för gruppflygning av UAV:er.
Gruppen har inga direkta önskemål på infrastruktur. Man vill hålla sig till grundforskning, institut som SP och Viktoria Institutet får överföra forsknings resultat till
produktutveckling.
SAFER funktionssäkerhet
Inom kompetensområde funktionssäkerhet ser SAFER möjligheter att arbeta med
anknytning till AstaZero.
Inom funktionssäkerhet finns begreppet ”controllability” som beskriver svårigheten för
föraren att hantera en uppkommen farlig situation. Detta är en viktig aspekt när man ska
bestämma ASIL (Automotive Safety Integrity Level). AstaZero ger möjligheter att skapa
en viss körsituation för bedömning av ”controllability”.
Man kan också tänka sig att AstaZero kan användas för att studera funktionssäkerhet i
vissa körsituationer som t ex avfart och påfart till motorväg. Beteendet hos en automatisk
farthållare (ACC Adaptive Cruise Control) har tydliga funktionssäkerhetsaspekter vid avoch påfarter. En annan körsituation som kan vara av intresse är körning i rondell med
flera filer.
Felaktigt beteende hos fordonet behöver också studeras. Ett exempel på detta är oväntad
förändring av motormoment påverkar säkerheten. Forskningen på SAFER har idag ett
projekt som berör både beteendevetenskap och funktionssäkerhet. Försöken i detta
projekt baseras på simulatorstudier och inte på prov på provbana eller väg. Ett
forskningsområde kan vara att studera vad som behövs som komplement till
simulatorkörning.
För utvärdering av sensorsystem kan man tänka sig att AstaZero förses med olika
vägmiljöer t ex en tunnel. Sensorsystem kan reagera oväntat när fordonet närmar sig en
tunnel. Detsamma gäller när ett fordon närmar sig ett backkrön. Även sensorsystemen får
varierande ”sikt” vid ett backkrön.
Man kan förutse behov att efterlikna olika trafikmiljöer på AstaZero. Vägmarkeringar,
vägskyltar och tågkorsningar nämns som exempel. Vi behöver också fotgängar-attrapper
som fungerar för olika sensorprinciper, bl a IR-mål.
AstaZero kommer att fungera som en demonstrationsanläggning för forskningsprojekt.
Ett aktuellt behov är det pågående EU-projektet SARTRE där man forskar kring
fordonståg (”platooning”). Demonstrationer och prov kring fordonståg behöver en
provbana. Idag har projektet använt Volvos befintliga anläggning på Hällered och banor i
England för provkörning.
Funktionssäkerhet är i hög grad relevant för AstaZero t ex när man provar både funktion
och integritet i ett nytt bromssystem. Det finns ett tydligt behov av ett avlyst område för
sådana experiment som man av säkerhetsskäl inte kan göra i vanlig trafik.
SP Elektronik
Forskargruppen vid SP är institutsveriges största grupp för forskning inom
funktionssäkerhet och pålitliga system. Man arbetar inom flera olika industrigrenar;
fordonsteknik, maskinsäkerhet, processautomation, inbyggda system m.m. I grunden
eftersöks samma tekniska kompetens. Riskanalys, felinjicering, kommunikationsprotokoll, feleffektanalys, granskning av programvara, riskklassificering och
säkerhetsgranskning tillämpas på olika produkter och system.

30

Figur 6. Overall safety lifecycle

Frågor kring hur man skapar funktionssäkerhet kretsar ofta kring systematik och metodik
genom hela livscykeln (se figur 6). ”Overall safety lifecycle” har olika utseende i olika
branscher men ett systematiskt arbete för att bygga säkra system behövs. Ofta behöver
man också gradera funktionerna från ”god kvalitet” upp till ”mycket hög säkerhetsintegritet”. Anledningen är naturligtvis att det skulle bli oekonomiskt att bygga alla
funktioner med den allra mest avancerade tekniken för maximal säkerhet. Det räcker med
”tillräckligt god säkerhet för de aktuella riskerna”. (Se figur 7)

Figur 7. Automotive Safety Integrity Level (ASIL)
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3.6

Kommunikationsteknik

AstaZero behöver kompetens inom kommunikationsteknik (communication technology)
för att
- förstå hur kommunikation mellan fordon och infrastruktur (V2V, V2I) utnyttjas i
framtida aktiva säkerhetsfunktioner
-

styra fordon och mål på provbanan

-

bygga en infrastruktur för kommunikation på AstaZero

Kommunikationssystem
Forskargruppen vid Chalmers, som består av ca 10 seniora forskare och därtill 20
doktorander, arbetar med att ta fram algoritmer och metoder för effektiv digital
kommunikation. För tillfället är det två doktorander som arbetar med frågor inom
fordonskommunikation och en postdok på väg att anställas.
Forskningen riktad mot fordonssäkerhet inom gruppen kan delas in i tre delar:
- Radiokommunikation
- Sensor fusion
- GPS-fri positionering
Forskningen inom radiokommunikation rör accessen till kommunikationsmediet, d.v.s.
hur flera radionoder delar på kommunikationsmediet utan att störa varandra för mycket.
Man vill även kunna garantera att meddelanden går fram och att noder inte kan bli helt
utestängda från kommunikation. Nuvarande noder som används i forskningsprojekt
använder protokollet IEEE802.11p.
SP Elektronik
Forskargruppen på SP arbetar med kommunikationsteknik på flera nivåer. På den nivå
som ligger närmast hårdvaran forskar man kring antenner, men forskning finns också på
den översta nivån av kommunikationsstacken med funktioner och tjänster. Kompetensen
inom kommunikationssystem täcker både trådbundna och trådlösa system.
SP forskar kring framtidens kommunikation som använder intelligenta antennsystem. Det
kräver nya metoder för konstruktion och karakterisering. Kvalificerade resurser för
radiotekniska mätningar tillsammans med vår erfarenhet av nätverksprotokoll gör att vi
kan arbeta med systemlösningar. De mättekniska resurserna är omfattande och erbjuder
både radiosystem- och antennmätning eller specifika mätningar och provningar för
forskning och utveckling. Antenndiagram kan mätas upp till 90 GHz. Där mättekniken
saknas som till exempel för MIMO-antenner arbetar SP i forskningsfronten med nya
metoder.
Ett exempel på där SP arbetar med funktioner i kommunikationssystem är EU-projektet
SARTRE där forskningen utvecklar system för fordonståg (”platooning”). SP arbetar med
riskanalys och konstruktion av kommunikationskanalen. Ett annat exempel är överföring
av viktiga kommandon i säkerhetskritiska maskinstyrningar. Kommunikationssystemet
måste överföra kommandon på ett säkert och pålitligt sätt.
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4

Infrastruktur för forskning vid AstaZero

Det finns ett behov av mer infrastruktur på AstaZero än banor. De fyra bandelarna är
viktiga för forskningen, men det finns också önskemål om annan utrusning.

4.1

Kommunikation

Framtidens fordon kommer att vara utrustade för radiokommunikation. Man kan förutse
ett flertal olika behov på AstaZero.
Snabb kommunikation mellan fordon samt mellan fordon och infrastruktur kommer att
kräva någon typ av ”ITS-nätverk” liknande det som använts inom europeiska forskningsprojekt som t ex CVIS-projektet. AstaZero kommer att behöva ”ITS-noder” placerade på
många ställen utefter de olika bandelarna.
Kommunikation till fordon kommer också att ske via den vanliga mobilnäten. Täckning
behövs både för 3G- och 4G-nät. Enklast löser man förmodligen detta genom att låta en
eller flera mobiloperatörer etablera sig på Hällered. Snabb internetuppkoppling kan också
förväntas vara ett behov från de forskare som arbetar på AstaZero. Uppkoppling måste
kunna ske både ute på banan och på kontoret.
Positionering genom differentiell GPS kommer att behövas. AstaZero förväntas behöva
bygga ut ett system med differentiell GPS.
Behovet av kommunikationssystem bör utredas under 2012.

4.2

Tunnel

Färd genom tunnel kan påverka de aktiva säkerhetssystemen. Kommunikation kan
släckas ut och givare kan påverkas vid in- respektive utfart. Möjligheten att bygga en
konstgjord tunnel vid en del av landsvägsbanan har diskuterats.

4.3

Backe

Banorna på AstaZero är utformade efter terrängen. Det gör dem ganska plana med endast
mindre lutningar. Det har diskuterats ett behov av att kunna köra fordon i backar för att
undersöka effekter på säkerhetsfunktionerna. Backar är också viktiga när man vill forska
kring elektriskt drivna fordons beteenden i uppför- och nedförsbackar.

4.4

Elfordon

Elektriskt drivna fordon kan laddas på olika sätt. Det finns principer för att ladda fordon
under färd antingen konduktivt eller induktivt. En konduktiv laddning kräver elektriska
ledningar antingen över vägen eller vid sidan av vägen. En induktiv laddning kräver
elektriska installationer i vägbanan på delar av AstaZero.
Elektriskt drivna fordon har ingen direkt koppling till aktiva säkerhetsfunktioner, men
eftersom elektrisk fordon förväntas öka i framtiden behöver AstaZero kunna ta emot
också sådana fordon. Forskarna vill också gärna arbeta med säkerhetsfunktioner speciellt
för elektriskt drivna fordon.
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4.5

Provfordon

AstaZero bör kunna tillhandahålla fordon för forskningen. Vanliga personbilar med
aktiva säkerhetsfunktioner kan finnas i ett mindre antal för utlåning till forskare. Det kan
finnas behov att installera speciella forskningssystem på fordonen.
AstaZero kan också vara ”värd” för speciella forskningsfordon. Man kan tänka sig
forskningsprojekt som utvecklar fordon enligt specialkoncept, t ex med motor vid varje
hjul. Sådan fordon kan sedan finnas på AstaZero för användning i olika forskningsprojekt.
För beteendevetenskaplig forskning är det önskvärt med ett provfordon där användargränssnittet kan varieras. AstaZero kan vara ”värd” för ett forskningsfordon där förargränssnittet kan varieras på olika skärmar.

4.6

Plan för utveckling av mål och attrapper

Det kommer att behövs flera olika mål och attrapper för de planerade forskningsprojekten. Med ”mål” menas ett fordon eller en trafikant som ska upptäckas i ett kritiskt
scenario, t ex ett framförvarande fordon som ska utlösa automatbroms. Med ”attrapp”
menas ett fordon eller en trafikant som ingår i trafikmiljön för ett scenario, t ex
fotgängare på trottoaren i en gatukorsning. Risken för olyckor under forskningsprojekt
innebär oftast att det inte är möjligt att använda riktiga fordon och trafikanter. Det behövs
mål och attrapper som kan köras på utan risk för personskador.
Mål och attrapper kommer också att behövas för provningsverksamheten på AstaZero.
Samordning mellan forskningens och provningens behov är önskvärd. Det bör gå att
utnyttja samma utrustning.
Målen behöver utformas olika beroende på om en människa eller ett fordon ska
identifiera dem som verkliga. Människan kräver att ett mål verkligen ser ut som det
verkliga fordonet eller trafikanten. En modell av en bil måste utformas så att den ser ut
som en riktig bil. Däremot kan ett fordon identifiera ett mål som verkligt även om det inte
ser ut som förväntat av människan. För en radar kan det t ex vara tillräckligt att radarekot
är som förväntat.
Olika givare ställer olika krav på utformning av mål och attrapper. Kamera, RADAR och
LIDAR arbetar efter olika principer. Kanske också nya givarprinciper och algoritmer i
framtiden ställer andra krav på utformningen. Helst bör man hitta en utformning som gör
att ett och samma mål uppfattas lika av alla givarsystem samt av människan.
För att skapa rörliga mål behövs ett framdrivningssystem. Framdrivningssystemet är ofta
väl så viktigt för ett lyckat scenario som utformningen av målet.
När AstaZero startar sin verksamhet förväntar sig forskarna att det finns mål och attrapper
för fordon och fotgängare. Dessutom behövs ett framdrivningssystem för att minst ett mål
i ett scenario ska kunna vara rörligt. Behov kan också finnas av mål och attrapper för
djur, tvåhjuliga fordon och andra fordon. Men detta kan realiseras efter start av
verksamheten vid AstaZero. (Se figur 8)
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Utveckling av mål
- personbil
- fotgängare
Utveckling av
framdrivningssystem
2012

Utveckling av mål
- djur
- tvåhjuling
- större fordon

2014

2016

Figur 8. Plan för utveckling av mål och attrapper

Utvecklingen inom fordonskommunikation kommer att driva fram ett behov av mål och
attrapper som kan identifiera sig via radiokommunikation. Framtidens mål och attrapper
på AstaZero kan alltså förväntas vara försedda med kommunikation.
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5

Huvudområden för kompetensuppbyggnad
vid AstaZero

Inom transportforskningen har det diskuterats hur kompetens bäst byggs för AstaZero.
Exempel på frågor som ska tas upp är:
- Hur ska samarbetet se ut fram till 2014?
- Hur planerar vi för examensarbeten?
- Hur planerar vi för doktorander?
- Hur ska samarbetet se ut från och med 2014?
- Vilka resurser på AstaZero kan förväntas bli mest efterfrågade av forskarna?
- Kan vi redan nu ge exempel på konkreta trafikmiljöer, trafikscenarior, förare eller
fordon som forskana förväntar bli speciellt intressanta för forskningen på
AstaZero?
- Hur kopplar forskningsmiljön på AstaZero till det kommande åttonde
ramprogrammet och andra forskningsinitiativ inom EU?

5.1

Kompetens vid AstaZero

AstaZero förväntas komma i provdrift under 2013, men full drift kommer inte att starta
innan år 2014. Eftersom kompetens krävs redan från början är det viktigt att börja bygga
kunskap redan under 2011.
Verksamheten vid AstaZero kommer att drivas av företaget ASTA AB. För närvarnade
ägs företaget av SP och Chalmers, men man kan förvänta att ytterligare någon investerare
kommer att träda in som ägare. Organisationen inom ASTA AB kommer att tydliggöra
vikten av forskning och innovation.
Bolaget leds av en verkställande direktör som till sin hjälp bl a har en provningsledare
och en forsknings- och utvecklingschef. Personalstyrkan i företaget kan vid start
förväntas vara 10-15 personer. Här ryms både företagsledning, provningsingenjörer och
forskare. (Se figur 9.) På några år sikt kommer företagets personalstyrka att växa till den
dubbla.
Det är viktigt att kompetens finns också i bolaget ASTA AB. I planerna ingår att tillsätta
en forsknings- och utvecklingschef som kommer att ansvara för utförande av
kvalificerade tekniska projekt och deltagande i forskningsprojekt. Man kan förvänta att
det redan 2014 finns fem personer anställda i ASTA AB med kvalificerad teknisk
kompetens. Erfarna civilingenjörer eller forskare är nödvändigt för att nå tillräcklig
kompetens.
Den tekniske chefens huvuduppgift är att se till att AstaZeros verksamhet synkroniseras
med hela det kunskapskluster som finns i regionen, representerat av universitet,
högskolor, institut och företag. Framför allt behöver forskningschefen utveckla AstaZeros
samverkan med teknikparker och andra mötesplatser i regionen. Den tekniske chefen har
ansvar för verksamheten skall vila på vetenskaplig grund och sund experimentell
tradition. Det ingår också att bevaka utlysningar och att formulera forskningsprojekt som
stärker AstaZeros uppbyggnad av kompetens inom aktiv säkerhet för vägfordon.
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Forsknings- och
utvecklingschef

Provningsledare
Administratör

Provningsingenjör

Forskare

Forskare
Provningsingenjör
Forskare

Forskare

Provningsingenjör
Provningsingenjör

Figur 9. Tänkbart organisationsschema för ASTA AB
Man kan överväga en professur inom ”aktiv säkerhet” med koppling till AstaZero. Den
måste i så fall definieras så att området har akademisk relevans. Området får inte bli
alltför brett. Man behöver bedriva akademisk verksamhet inom ”aktiv säkerhet”, och inte
bara hos ett antal professorer där aktiv säkerhet är en tillämpning på deras
specialistkompetens, t.ex. inom human factors eller funktionssäkerhet?

5.2

Andra relevanta forskningsmiljöer

Det är enkelt att konstatera att viktig kompetens finns också hos andra grupper i Sverige.
Fordonsindustrin och deras underleverantörer har kompetens både inom forskning och
inom produktutveckling. Verksamhet kring aktiv säkerhet finns på andra
forskningsinstitut och högskolor än Chalmers och SP. Det blir viktigt att knyta dessa
aktörer till forskning och kompetensutveckling på AstaZero.
Bland de industriella aktörerna märks Volvo personvagnar, Volvo technology och
Autoliv. Volvo personvagnar har byggt upp kompetens för att kunna utveckla system som
BLIS (”döda-vinkel-varnare”), City Safety (automatbroms vid låga hastigheter) och
trötthetsvarningssystem. Volvo Personvagnar har också erfarenhet av miljöer för
utvärdering av aktiv säkerhet på provbana eftersom man arbetat med detta på Hällered.
Volvo Technology har personal med kompetens inom både aktiva säkerhetssystem och
förarbeteende. Man deltar i forskningsprojekt kring aktiv säkerhet och har ett flertal
personer som bidrar till aktiv säkerhet både i personvagnar och lastvagnar. Autoliv
utvecklar bland annat system för ”night vision” som sålts till fordonstillverkare. Det kan
förväntas att Autoliv kompletterar etablerade produkter inom passiv säkerhet med nya
aktiva säkerhetssystem. I Vårgårda har man på kort tid etablerat stadsmiljön Carson City
med möjlighet att prova system i en simulerad stadsmiljö (se figur 10).
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Figur 10. Autoliv har byggt upp miljön ”Carson City” i Vårgårda

Bland forskningsinstituten märks VTI Väg- och tranportforskningsinstitutet samt
Viktoriainstitutet. VTI har en stark verksamhet inom förarbeteende och simulatorteknik.
Genom forskning i simulatorer bidrar man till utveckling av nya aktiva säkerhetssystem.
VTI har nyligen etablerat en ny fordonssimulator på Lindholmen Science Park som
kommer att bli viktig för utveckling av nya funktioner. Viktoriainstitutet arbetar med
funktioner och tjänster inom fordonsteknik. För aktiva säkerhetsfunktioner forskar man
speciellt kring kooperativa system, dvs funktioner som bygger på att fordon kan
kommunicera trådlöst med varandra.
De finns fler högskolor än Chalmers med kompetens relevant för AstaZero. Exempel är
KTHs forskning inom fordonsdynamik och Högkolan i Halmstad forskning inom
kommunikation mellan fordon.
Man kan beskriva forskningsmiljön kring AstaZero som bestående av industri,
forskningsinstitut samt universitet och högskolor. (Se figur 11.) SAFER kan utgöra en
plattform för forskningssamverkan.

Universitet och
högskolor

Forskningsinstitut

AstaZero
SAFER

Figur 11. De olika aktörerna i forskningsmiljön kring AstaZero

Industri
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5.3

Balans mellan resurser och ambition

AstaZero behöver djup metodkompetens inom sitt huvudområde ”utvärderingsmetoder
för aktiva säkerhetssystem”, men det är knappast möjligt för AstaZero att driva ledande
forskning inom alla de forskningsområden som bedöms viktiga för utvecklingen av aktiv
säkerhet. Ett samarbete med SAFER, Chalmers, SP, industri och övriga aktörer är
nödvändigt. Ambitionen måste anpassas efter tillgängliga resurser.
Gruppen med kvalificerade tekniker och forskare vid AstaZero förväntas ha allra störst
möjlighet att etablera sig inom området ”utvärderingsmetoder för aktiva säkerhetssystem”. Detta är ett tvärvetenskapligt område där AstaZeros resurser i form av
laboratorier kommer väl till pass. Området är också tydlig kärnkompetens för AstaZeros
verksamhet.
Inom områden som fordonsdynamik, förarbeteende samt mät- och positioneringsteknik
förväntas AstaZero söka samarbete med andra forskningsutförare i Sverige. Det kan anses
både svårmotiverat och resurskrävande att dubblera miljöer som redan existerar.
Samarbetet kan bygga på gemensamma projekt, lån av personal, examensarbeten m.m.

5.4

Förslag till åtgärder

5.4.1

Examensarbeten

Med start redan 2011 genomförs ett antal examensarbeten med anknytning till AstaZero.
Eftersom lokaler ännu inte är klara på AstaZero måste examensarbetarna placeras i andra
miljöer tex på SAFER, hos fordonstillverkarna eller på SP. Man kan tänka sig följande
områden som möjliga för examensarbeten:
Utvärderingsmetoder för aktiva säkerhetssystem
- Utveckling av mål för system som detekterar djur
- Vidare utveckling av mål för fotgängare
- Vidare utveckling av mål för personbilar
- Utveckling av mål för cykel/moped/motorfordon
- Styrning av mål och provfordon
Fordonsdynamik
- Förstudie för konstruktion av generiskt provfordon
- Körrobot för genomförande av ”sine with dwell”
- Utformning och behovsbild för ”split u”-bana
Förarbeteende
- Förarmodeller för prov av mötesscenarion
- Förstudie för modulär lösning av konfigurerbar instrumentbräda
Mät- och positioneringsteknik
- Utvärdering av existerande positioneringssystem
- Positionering och mätning för provscenarier i längsled (”longitudinal”)
- Positionering och mätning för provscenarier i sidled (”lateral”)
- Positionering och mätning för provscenarier för stabilitet (”stability”)
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Funktionssäkerhet
- styrbarhet (“controllability”) enligt ISO 26262
- riskanals och säkerhet i provutrustning för styrning av mål och provfordon
Kommunikationsteknik
- Planering av kommunikationslösning för AstaZero
- ”Virtuella trafikskyltar” t ex för att meddela hastighetsbegränsning
- Kartläggning av mobiltelefontäckning på AstaZero (operatörer och system)

5.4.2

Forsknings- och utvecklingschef

År 2012 bör en forsknings- och utvecklingschef anställas vid ASTA AB med uppgift att
bygga långsiktig kompetens inom AstaZero. Denna person kan med fördel vara en
meriterad forskare som kan vara kvalificerade för en adjungerad professur på Chalmers.
Forskningsverksamheten vid AstaZero ska redan från början struktureras och en
”forsknings-portfölj” med examensarbeten, europeiska forskningsprojekt, svenska
forskningsprojekt, SAFER-projekt och egna innovationsprojekt ska definieras.

5.4.3

Doktorander

En eller två personer ska anställas på AstaZero med syfte att bedriva forskning som leder
till teknisk doktorsexamen. Ämnesvalet inom aktiv säkerhet ska väljas för att gagna
AstaZeros kompetensuppbyggnad. Doktoranderna ska vara anställda i ASTA AB och
inskrivna som industridoktorander vid en institution på Chalmers. Möjligheterna till
doktorander styrs mycket av hur AstaZero lyckas med att skaffa forskningsprojekt. Till
viss del måste ASTA AB satsa medel på kompetensuppbyggnad, men för en långsiktig
framgång krävs deltagande i projekt finansierade via svenska och/eller europeiska
forskningsprogram.
Doktorandprojekt kan definieras inom alla fyra kompetensområden:
- utvärderingsmetoder för aktiva säkerhetssystem
- fordonsdynamik
- förarbeteende
- mät- och positioneringsteknik
AstaZero bör redan under 2012 överväga möjligheterna att anställa en eller två
doktorander.
Dessutom bör man överväga att anställa doktorander inom industrin, på SP eller på
Chalmers med inriktning mot att använda AstaZero som laboratorium för sin forskning.

5.4.4

Lokaler vid AstaZero

Lokalerna på AstaZero i Hällered utformas så att forskare och utvecklingsingenjörer
enkelt kan komma till AstaZero och arbeta under en eller flera dagar. Kontorsarbetsplatser ska finnas liknande som det idag finns på SAFER på Lindholmen Science
Park.
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På motsvarande sätt ska det finnas möjligheter för personal från AstaZero att arbeta vid
SAFER på Lindholmen Science Park vissa dagar.

5.4.5

Samarbetsprojekt med robot- och mätsystemsleverantörer

Det finns några företag som erbjuder utrustning för automatisk styrning av fordon och
mål. Samarbete med dessa företag blir mycket utvecklande för AstaZero Företagen vill
utveckla sina utrustningar för att sedan kunna sälja till fordonsindustrin. Ett samarbete
med AstaZero ger företagen tillgång till avancerad provmiljö, samtidigt som AstaZero får
möjlighet att lära sig teknik som är under utveckling.

5.4.6

Forskningsplan

Ett utkast till forskningsplan bör snarast tas fram. Det första utkastet kan tas fram redan
innan en forsknings- och utvecklingschef finns på plats. Den tekniska chefen bör sedan få
i uppgift att vidareutveckla och specificera forskningsplanen.
Forskningsplanen ska definiera prioriterade områden och innehålla konkreta forskningsfrågor. Förslag till projekt ska ges och prioriteringar bör indikeras. Tänkbara samarbetspartners i Sverige och utomlands ska listas. Den forskning som planeras för att bygga
kompetens inom AstaZero ska också jämföras med den öppna forskning som kommer att
bedrivas i miljön.

5.4.7

Definiera och söka forskningsprojekt

Metodkompetens kring utvärdering av aktiva säkerhetssystem kommer att vara central för
AstaZero. Inom detta område ska forskningsprojekt definieras och sökas. Man kan också
tänka sig att personal från AstaZero deltar i forskningsprojekt som angränsar till den
egna spetskompetensen.

5.4.8

Erfarenhetsutbyte med andra anläggningar

Idag finns ett informellt nätverk mellan provbanor i Europa för utbyte av erfarenheter.
Genom att berätta om sina erfarenheter får man också ta del av vilka uppgifter som
kollegor arbetar med. AstaZero bör snarast ta kontakt med liknande anläggningar runt om
i Europa för att påbörja erfarenhetsutbyte.

5.4.9

Workshops, seminarier

Genom att vara värd för workshops och seminarier bygger AstaZero kontaktnätet med
industrin, forskningsinstituten, universitet och högskolor. Samtidigt ökar AstaZero i
synlighet och kan framhålla sitt intresseområde kring metodkompetens för utvärdering av
aktiva säkerhetsfunktioner.
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5.4.10

Egna publikationer

Genom en egen skriftserie kan AstaZero publicera både tekniska rön och akademiska
rapporter.

5.4.11

Konferens för aktiv säkerhet

AstaZero bör ha ambitionen att stå som värd för en konferens om aktiv säkerhet.
Samarbete med övriga svenska aktörer, bl a SAFER, kan ge god trovärdighet för att leda
ett sådant initiativ. Kontakter med ett antal europeiska aktörer ger underlag för ett
program som kan locka besökare från hela Europa.
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6

Öppen forskning respektive
kompetensuppbyggnad

AstaZero behöver som tidigare konstaterats bygga kompetens för att bli en organisation
med gott tekniskt rykte. Men dessutom ska anläggningen kunna användas för öppen
forskning utförd av många forskningsutförare. Universitet, högskolor och forskningsinstitut ska komma till AstaZero för att utveckla sina idéer kring aktiv säkerhet. Man kan
grovt beskriva verksamheten som bestående av tre olika grenar; industriuppdrag, öppen
forskning och forskning för kompetensuppbyggnad inom AstaZero. (Se figur 12.)

Öppen
forskning

Uppdrag åt
industrin

AstaZeros
forskning för
kompetens

Figur 12. Industriuppdrag, öppen forskning och forskning för kompetensuppbyggnad

Denna rapport om forskningsinfrastruktur vid AstaZero behandlar främst behovet av
kompetensuppbyggnad och forskning för AstaZero. Omfattningen på den öppna
forskningen vid AstaZero förväntas bli mer omfattande än den ”egna” forskningen för
kompetensuppbyggnad.
Forskningsmiljön kring AstaZero ska vara öppen för alla forskare. Det behövs en
mekanism för att finansiera många forskargruppers användning av AstaZero. Flera stora
forskningsanläggningar runt om i Europa kan erbjuda forskare möjlighet att genomföra
sina experiment utan att forskarna själva direkt finansierar utnyttjandet av anläggningen.
Exakt hur detta bäst löses för fordonsforskningen i Sverige är inte klart. Kanske kan man
tänka sig någon typ av pott som varje år avsätts för att finansiera den öppna forskningen
vid AstaZero.
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Hemsida www.clepa.be
EARPA European Automotive Research Partners Association
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Rapport ”Annual Report to Shareholders Operative Year #5”
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Bilaga B. Projektlista SAFER
De pågående projekten vid SAFER delas in i grupperna Pre-crash, Crash, Post-crash och
Traffic Safety Analysis. Bland andra följande projekt bedöms vara av intresse för
AstaZero:
A13 Scenario-Based Testing of Pre-Crash Systems
The car industry is striving hard to find technical solutions to be able to offer crash
mitigation systems in future car products. Those solutions must fulfill a variety of legal,
technical and economical requirements before introduction on a mass market. However,
though most OEMs and system suppliers are developing “pre-crash”-detection systems,
limited development of test methods and equipment is ongoing and discussed between
interested parties. This project aims to start this development and to share its results with
interested parties to find ways to verify and test performances of detection systems
independent of technology used. The current focus of the project is to develop test
scenarios for intersection crashes involving passenger cars.
A22 Simulator Lab at SAFER
This pre-study focuses on understanding issues that might arise from moving and
merging equipment from different SAFER partners into a joint simulator lab; identifying
the needs of projects, individuals and partners within SAFER; identifying problems and
cooperation; and to propose solutions to solve these issues. A managing person is needed
to ensure continuity and plan to sustain the lab, both economically and organizationally.
The simulator structure needs to be modified to become easier to use by supporting
module, concept and prototype integration. The simulator lab should be flexible and
movable. Flexibility means having the three identified software’s available depending on
the study requirements. The simulator base should be easily moved to be able to fulfill
different experiment requirements. Key people that can make decisions, people with
expertise or interest in this meeting should be contacted to join the discussions and give
their input. In the meeting it is important to make decisions on how to carry on with the
SAFER simulator lab, who should manage the lab and where should that person be
employed.
A7 Systems for Roadway Departure Avoidance
This project focuses on lane and roadway departure warning and control systems that
only intervene during dangerous lane and road departures, instead of warning on lane
marking crossing. The overall mission is to improve vehicle and traffic safety by
developing new active safety functions based on real world needs, together with
necessary verification tools, by applying novel safety research approaches.
A8 Verification of Active Safety Functions
Increasing authority of active safety functions, in terms of strength of intervention,
requires a development in validation and verification process in order to guarantee low
false intervention figures. To verify the positive performance is very challenging too
since we are dealing with collision avoidance and mitigation systems. Both of these
issues related to the function requirements will be addressed in the present project.
A10 System Safety through Combination of HMI and Dependable Systems
In-Vehicle Information Systems (IVIS) and Advanced Driver Assistance Systems
(ADAS) are designed for the primary function without faults present in the systems. It
will be very important to handle errors by the driver, technical errors in the vehicle and
errors in the communication with other vehicles and the infrastructure. There is a need for
research how to combine HMI aspects with aspects of dependability.
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A11 ASSESS – Assessment of Integrated Vehicle Safety Systems for
Improved Vehicle Safety (EU)
ASSESS mobilizes the European research community and car industry to develop a
relevant set of test and assessment methods applicable to a wide range of integrated
vehicle safety systems. Methods will be developed for driver behavioral aspects, pre
crash sensing performance and crash performance under conditions influenced by pre
crash driver and vehicle actions. ASSESS aims to stimulate the introduction of new
crucial technologies in vehicles to further reduce road fatalities and injuries to car
occupants in Europe and to make the traffic environment safer for road users.
A12 SAFER Electric Vehicles
Hybrid and fully electric vehicles are increasing in the market share. As a result the
electric motion actuators and control systems are becoming more developed. The focus of
electric vehicle research (close to commercialization) is predominantly in the area of
energy storage and optimization of energy consumption. The added flexibility of electric
drive actuators can provide more vehicle dynamics functionality and it is this area in
which the proposed SAFER activities are directed. The pre-study will define a project
portfolio how vehicle dynamics functionality can be migrated in a safe way and improved
for electric vehicles, what spin-off applications there are to electric vehicles (autonomous
functions, active safety testing infrastructure, etc), and what research materials are needed
to propel SAFER to a world leading position in this research area.
A14 Safety for an Ageing Population 2
Looking at the demographics of the world the population in the age span 60 years and
above is growing and with them the demand for safe and sound individual transportation.
There is both a customer need and a business opportunity to specifically address this
growing consumer group. The target group of senior drivers will also grow more and
more important from a customer and safety perspective to the automotive industry and
consequently the need for adequate and highly qualitative scientific research will also
grow significantly. The purpose of this proposal is to further expand research into the
growing area of senior drivers and establish a well reputed knowledge base in West
Sweden whilst further capitalizing and expanding on the resources already allocated
within Human Factor research at Volvo Cars and SAFER including the usage of data
retrieved within the FICA, EuroFOT and other existing projects. For Volvo Cars as a
safety leader it is also a must to further increase the in-house knowledge regarding older
drivers and their needs from a real life perspective in order to meet our ambitious vision
and plan for safety the coming 20 years.
AD3 Enhanced/Robust Stability Control
The project will contribute to the design of an Active Safety Function which avoids or
mitigates the consequent collisions after the first collision in multiple-events accidents.
Current Electronic Stability Control (ESC) systems are well developed for the control of
vehicle yaw motions on road surfaces but are not are not designed to counteract sudden
disturbances that can arise from curb contacts, impacts with guardrails, lane-edge drop
offs, or minor vehicle impacts. Improvements to current ESC systems are ongoing, but
special attention to sudden and short duration disturbances may be difficult for sensor and
control strategies to detect and analyze. In addition, these sudden disturbances may need
other vehicle control inputs such as steering, to work in conjunction with the brake based
ESC system.
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A15 QUADRA – Quantitative Driver Behavior Modeling for Active Safety
Assessment
The overall objective of QUADRA is to develop and verify quantitative models of driver
behavior, which can be applied within industry and academia in computer simulations
with the purpose of evaluating, verifying and/or tuning active safety systems. Planned
project duration is 4 years, and planned start is September 2009.
A16 Grand Cooperative Driving Challenge pre-study
International teams competing to deliver the most effective cooperative vehicleinfrastructure system in predetermined traffic scenarios: this is the challenge being
presented by HTAS and TNO. The Grand Cooperative Driving Challenge aims to
accelerate the implementation of these systems and contribute significantly to alleviating
traffic problems worldwide. The challenge, which will take place on a specially-equipped
public road network in the Netherlands, begins in 2009, with the finals scheduled for
2011.
A17 Developing Targets for Testing of Rear-End Collisions
When developing active safety, testing on test tracks becomes important. The function of
the vehicle is tested towards different targets and dummies that resemble real vehicles.
Since one cannot expose the test drivers for high collision risks the vehicle industry needs
to have realistic targets and dummies. A rough estimate of requirements will be put
together and different designs studied. The different solutions will then be evaluated with
respect to: the ability to detect the target with different sensors; the ability of the target to
handle a collision or easily be repaired after a collision; the ability to transport the target
between different test tracks; cost; compare the detection of a real car.
A19 Physical Layer Techniques for Vehicle-to-Vehicle Communications
This project aims at building world-class competence in critical areas of vehicle-tovehicle communications. We intend to attack several open, fundamental research
questions in channel characterization and modeling (the nature of vehicle-to-vehicle
[V2V] radio channels is not well understood at this time); estimation and synchronization
(techniques to acquire necessary information at the receiver to enable data decoding); and
coding and modulation (techniques to represent and protect data for transmission over
V2V channels).
A21 PreEval
A pre-study of intelligent road marks, aiming to investigate which traffic safety
applications are suitable to develop based on intelligent road marks. The purpose of the
study is to rank suitable applications and, if possible, initiate a dialogue for demonstration
environments and methods for evaluation. The method is to come up with suggestions for
safety applications, through workshops, and then through analysis evaluate and prioritize
based on surveys.
A23 POVW – Principal Other Vehicle Warning
Systems for automatic activation of brakes and steering are currently entering the market.
The systems use proximity sensors to monitor the state of surrounding actors. Depending
on the specific situation the effort/possibility to avoid or mitigate a accident may differ
significantly between the principle actors of a pending collision, e.g. one actor (1) may
easily avoid a collision while the other actor( 2) may not be able to do so. The only
possibility for actor 2 to avoid a collision in such a situation is to issue a warning to actor
1, so that he/she may take evasive actions. Connecting the horn and the headlight to
already existing sensor system, for automatic warning activation, is a cost effective means
to provide such a warning. This project aims to evaluate the effectiveness of such a
warning.
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A24 PreACT
PreACT is short for Pre Automotive Cooperative Technologies, where “Pre” hints that
this is a preproject for a larger project to be applied for in the future. In this pre-project
we perform an inventory of state of the art in car to car communications of today and
tomorrow. The goal is to get an overall view of the practical performance of the
candidates for communication system and compare the performance with the
requirements of possible future vehicle communications. The comparison should be
nuanced and independent in its way of describing what vehicle communication systems
can offer, the value of such systems, and finally suggest architecture suitable for different
applications. The project will also be a foundation for a future application of a main
project.
A25 CoACT
Cooperative systems are essential in order to reach vision zero. Few passive or active
safety systems are available for unprotected road users. To improve their safety,
cooperation and communication between the unprotected road users, vehicles and
infrastructure is necessary. The aim in this project is to build competences, recourses,
network and a physical research platform for active cooperative systems. The working
aim is participation in the Grand Cooperative Driving Challenge where the best R&D
teams in the world meet to drive the development of cooperative systems. The coming
challenge is addressing platooning which support both impaired and alert drivers in
handling obstacles, traffic conflicts and adapting the speed to current conditions. The
project forms a Swedish team, collaboration with students, researchers and industry.
Knowledge and IP within the area of vehicles communication and fusion with vehicles
sensors will be gained, an emerging area for commercialization. The Swedish team will
enter the competition with three vehicles that are available through our industry partners.
Scania and the Royal Technical Institute (KTH) will develop a platooning platform for a
truck. Students and researchers from Chalmers and Halmstad University will develop one
platform each that will be installed in cars supplied by Volvo Cars and AB Volvo.
A26 Smart Automotive Sensing
The largest future improvements in road safety will be based on active safety functions to
anticipate and prevent accidents. Much of the preventive safety functions are based on
perception capabilities. SMART-SENSING is a bilateral French-Swedish research
initiative that aims at accelerating developments in perception through evaluation tools
and methods. The objectives of the project are: to develop pedestrian dummies possible to
use in both laboratory tests of sensor systems and in test track testing of road vehicles; to
develop test methods for pedestrian sensing both in laboratory tests and in test track tests;
to replicate a pedestrian dummy in the virtual world; to deliver comparable vision sensor
perception of a human dummy in the virtual world; and to develop real-time and virtualtime compliant human models.
A27 SAFE MOVE
The aim of this project is to increase safe mobility for older drivers by three
complementing approaches. Safe mobility will be addressed first by finding out the
determinants for driving regulation, i.e. factors leading to under- and overestimation of
cognitive performances and driving ability. For drivers who are over or underestimating
their driving capacities, possibilities to use driving simulator will be looked at and a
driving simulator based training and a learning management system will be developed.
Development of assistance systems into the car itself will be done to prolong active
driving for older people. These assistance systems will be developed to take into account
specific needs of older drivers, online and offline adaptation will be created to support
older drivers in previously identified critical traffic scenarios. The target group for SAFE
MOVE is active healthy drivers older than 65 years old.
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A28 System Safety through combination of HMI and Dependable Systems SHADES, Phase II
The first phase of the project, SHADES I, started in July 2008 and will be completed in
June 2011. This application concerns the second phase, SHADES II (as indicated in the
original application). As in Phase I, SHADES Phase II will take a holistic view where the
effects on road safety are studied regardless of if errors arise from poor HMI or technical
malfunctions. Failures of the technical systems may at times be controlled by the driver,
but will in other cases be uncontrollable. Incorrect driver behavior may sometimes be
compensated or corrected by the vehicle. Key actors are VTI with long experience from
qualified research in driver behavior and how the human being interacts with technology
and SP that has since several years conducted research on functional safety,
programmable electronic systems and fault tolerance.
A29 MASCOT pre-study
A thesis work has been carried out at Chalmers to improve VRU safety. In this project,
Martin Idegren and Tomas Andersson, under the supervision of Marco Dozza, developed
and tested a wearable system able to acquire VRU and environment information in realtraffic, real-time processing this information, and communicate wireless. Such system is
called MASCOT (Personal Monitoring and Assisting System for Cooperative
Applications Outdoors and in Traffic) and it is an open platform for collection, real-time
analysis and communication of VRU motion. The system has been tested in realtraffic
for pedestrian and cyclist with basic application (e.g. a warning was given to pedestrian
who did cross a zebra crossing without looking both left and right prior to initiating
crossing). The purpose is to 1) write a new project for the further development of
MASCOT with support from SAFER partners; 2) implement one demo application for
pedestrian (refinement of an existing one) and one for cyclists (new development); 3)
develop basic analysis tool for analysis of movement from inertial sensors; 4) write
documentation for the system (hardware, algorithms, installation, and analysis tools); 5)
replicate the MASCOT prototype system to favour development and to have a back-up;
6) complete and submit a paper to IEEE.
OPTIVE – Optimized System Integration for Safe Interaction in Vehicles
associated SAFER Project
The introduction of new warning and information systems in vehicles places high
demands on the interaction between the driver and the vehicle (HMI, Human Machine
Interaction). In today’s traffic environment, situations often occur where the driver’s
cognitive resources, for various reasons, are heavily taxed. To avoid cognitive overload in
such situations, an optimized integration of the systems mentioned above is necessary.
For example, the introduction of a module that identifies abnormal conditions in the
driver or environment can improve driving safety. This vertical project will develop
methods and concepts for a cost-efficient and safety-enhancing integration of HMI
systems in vehicles.
VISAS
associated SAFER Project
The VISAS project was a collaboration between Volvo Cars, Autoliv and Chalmers
University of Technology. The main objective was to study and develop infotainment and
safety functions based on the communication between car and infrastructure. The project
started in the beginning of 2006 and lasted until August 2008. One of the work-packages
which deals with active safety for pedestrians and bicyclists in urban intersections is still
going on in the form of a Ph.D. project at Chalmers University of Technology. The
VISAS project was mainly funded by VINNOVA (The Swedish Governmental
Agency for Innovation Systems) through the V-ICT program.
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Interactive (EU)
associated project
The European research project interactIVe takes the next step towards the goal of
accident free traffic. interactIVe develops advanced driver assistance systems (ADAS) for
safer and more efficient driving. interactIVe introduces safety systems that autonomously
brake and steer. The driver is continuously supported by interactIVe assistance systems.
They warn the driver in potentially dangerous situations. The systems do not only react to
driving situations, but are also able to actively intervene in order to protect occupants and
vulnerable road users. Seven demonstrator vehicles – six passenger cars of different
vehicle classes and one truck – will be built up to develop, test, and evaluate the next
generation of safety systems.
EFESOS – Environmental Friendly Efficient Enjoyable and Safety Optimized
Systems
associated SAFER Project
EFESOS (Environmental Friendly Efficient Enjoyable and Safety Optimized Systems) is
a horizontal project that involves different research domains, different organizations and
departments at Volvo Car Corporation, strategic partners, universities and institutes.
When designing car HMIs, one of the challenges is how to inform the driver about the
traffic situation and potential danger, so to help the driver to drive in an environmental
friendly way and to avoid accidents. More and more personal vehicles are equipped with
advanced driver assistance systems (ADAS) and this will increase in the future. The
traffic situation and information gained from ADAS systems can be presented to the
driver through visual display and auditory display. This part of the work aims at
investigating how which modality or which combination of modalities could be used to
design optimal car HMIs. In this project, we are not designing for warning systems, rather
presenting the information during the normal driving situation so to avoid accidents from
happening. Therefore, for both visual and auditory displays, the information shall be
presented in a natural and intuitive way to avoid extra workload and causing distraction.
IBS-Truck Integrated Braking & Steering for Active Safety of Heavy Vehicle
Combinations
associated SAFER Project
The objective of this project is to investigate the possibility of improving the active safety
of heavy vehicle combinations with respect to yaw and roll stability. Today ESP
(Electronic Stability Program) is only available for single trucks and tractors.
Furthermore, only the braking system is activated to maintain stability. In the future other
actuators will be available, e.g. active front and rear wheel steering. In this project we will
determine how to take advantage of these possibilities for various vehicle combinations.
The project also aims to develop competence in this area both in academia (Chalmers
University of Technology) and industry (Volvo 3P).
Non-hit car & truck
associated project
The Non-hit Car and Truck project is an extension of the Non-hit Car project proposal
previously defined by Volvo Cars. The project will focus on jointly developing
technologies to reduce accident risks for both passenger cars and commercial vehicles
and particularly address the situations at which today’s active safety systems are not yet
sufficient. To reach the goals brand new and improved safety functions with real-life
benefits need to be invented across the whole safety domain, ranging from strategic drive
to in-crash activities. This functionality expansion creates increased needs for perception.
New sensors are added to support new functions, but these sensors also provide additional
information to existing functions and may also enable extended functionality. One of the
most important challenges of today is therefore securing the ability to effectively combine
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and share the information from the growing number of available sensors in the vehicle,
e.g. camera, radar, lidar, GPS etc. The co-operative approach increases the potentials to
reach the overall objectives. To efficiently support the extended needs from safety
functions in this project, and to secure a stable growth in sensors and functionality, the
Non-hit Car and Truck project shall develop a centralized Sensor Fusion framework with
next generation sensor technology, sharing the best available 360 degree view of the
environment.
Driver’s Adaptation Processes in Response to ADAS use
associated SAFER Project
ADAS have emerged as an integral part of modern road vehicles. They make use of the
newest information technologies in order to enhance driver safety and comfort, and
thereby avoiding driver errors and accidents. Today several systems and functions,
available on the market, have the potential to meet these objectives. However, concerns
have been raised that drivers adapt to these new systems in unexpected ways that can
compromise safety. The objective of ADAPTATION is to improve the career
perspectives of young researchers by taking part in an innovative and ambitious European
research programme. ADAPTATION aims at studying the whole range of adaptation
processes in response to ADAS including not only observable behavioural changes, but
also changes in regulatory, cognitive and motivational processes.
C7 Analysis of Accidents and Dangerous Incidents in Transport: Method
Development and Opportunities for Learning
The purpose of the project is to share knowledge in the research area of in-depth
investigations of vehicle accidents. Participants from two organizations are involved;
Transportøkonomisk institutt (TØI), Norway, and the accident research team at Chalmers.
For TØI, the project is expected to provide knowledge of new accident causes and risk
factors, as well as improvements of data collection, analysis and reporting of accidents.
At Chalmers, in-depth investigations of vehicle accident have been conducted since 2002
in close collaboration with the national vehicle industry and road authorities.
C5, C9 DaCoTA – Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis (EU)
DaCoTA is a project which will develop and implement new approaches to gather,
structure and apply policy-related safety data. The data will be incorporated within the
European Road Safety Observatory which has a vision that it should become an
institutional data and knowledge system that will bring together a range of data relating to
accidents (macroscopic and in-depth), the transport conditions (exposure, infrastructure),
road user behavior (attitudes and driving actions) and road safety management (policies,
effectiveness, enforcement).
C11 Human Monitoring
Monitoring human mental status during driving will give valuable input to future safety
system development. Today this is an unexplored area that requires a multidisciplinary
approach. The focus and goal of this project is to, within the SAFER environment,
investigate possible competences within the area of human mental status measuring and
analysis in order to build a competence platform in Gothenburg. Specific deliverables will
be a documentation of relevant competences within other disciplines and if possible
creation of a competence group closely connected to the medical society. Measurements
on humans during driving, using available measurement equipments, will be collected
and analysed.
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C16 DRIVE C2X – Driving Implementation and Evaluation of C2X
Communication Technology in Europe (EU)
The objective of the DRIVE C2X Integrated Project is to carry out comprehensive
assessment of cooperative systems through extensive European Field Operational Tests.
This general objective is split into four major technical objectives: (i) Create and
harmonize a European wide testing environment for cooperative systems (ii) Coordinate
the tests carried out on parallel throughout the DRIVE C2X community (iii) Evaluate
cooperative systems (iv) Promote cooperative driving. The project fully responds to EC
requirements and the Call contents on Field Operational Tests. DRIVE C2X project is
above all a methodological activity, since the main objective is to show the most likely
impacts of cooperative systems on users, society and provide useful information for
further development of cooperative systems. The purpose of this project is to bind
together and harmonize existing European test sites for common testing and coordinate
this testing according to mutually agreed methodology and operation procedures.
FICA – Factors Influencing the Causation of Accidents and Incidents
associated SAFER Project
FICA stands for Factors Influencing the Causation of Accidents and incidents. FICA is a
national research project that through studies of accidents and incidents aims at
identifying factors that influence the occurrence of accidents in traffic. This will form the
basis for the development of new technical systems to prevent the occurrence of
collisions, so called active safety systems.
INTACT – Investigation Network and Traffic Accident Collection Techniques
associated SAFER Project, C10, C14
INTACT is a pilot project aiming at developing an effective methodology for
investigating traffic accidents with personal injury. The investigations will cover all
phases of the accidents (i.e. pre-crash, in-crash and post-crash) and all parts of the traffic
system (i.e. human, vehicle and road environment). Joint efforts between the vehicle
industry, road authority, university and health care provide multidisciplinary competence
in the field and lead to a more effective use of investigation resources. The collected data
should form a basis for safety measures reducing: the number of accidents with personal
injury; the severity of injuries in accidents; and the consequence of sustained injuries in
accidents.
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Figur B1. SAFER-projekt inom Pre-Crash
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Figur B2. SAFER-projekt inom Crash

Figur B3. SAFER-projekt inom Post-Crash
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Figur B4. SAFER-projekt inom Traffic Safety Analysis
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Bilaga C. Intervjuer
Stort tack till följande personer som bidragit i intervjuer under förstudien:
Lars Davidsson
Bengt Jacobson
Mari-Anne Karlsson
Johan Karlsson
Per Lövsund
Anna Nilsson-Ehle
Jonas Sjöberg
Jörgen Sjöberg
Erik Ström
Pether Wallin
Tack också till alla övriga forskare vid SAFER och representanter från industrin som
kommit med synpunkter värdefulla för denna rapport.
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