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Abstract 
 

A research plan for AstaZero 
 
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 a proposed research plan 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. Arbetet med forskningsplanen har finansierats med 
medel från strategisk forskning inom transport samt med särskilda kompetensmedel från 
SP. 
 
Ett stort tack riktas till alla personer som under arbetet med forskningsplanen har givit 
sina synpunkter. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport sammanfattar idéer kring forskningsplanen för AstaZero. När 
anläggningen öppnar för drift 2014 måste det finnas tillräcklig kompetens. 
 
AstaZero behöver starta ett antal projekt inom den tillämpade forskningen. Fokus ligger 
förmodligen på  

- Reglering av fordon, robot (se skiss i avsnitt 2.1) 

- Mål och attrapper (se skiss i avsnitt 2.3) 

- Positionsmätsystem (se skiss i avsnitt 2.4) 

- Beredning av prov (se skiss i avsnitt 2.6) 

Dessutom finns det behov inom kommunikationsteknik och för simulering av AstaZero.. 
Dessa områden bör också arbetas med under perioden 2012-2014: 

- Kommunikationsinfrastruktur (se avsnitt 2.8) 

- Kunskapsinsamling (se avsnitt 2.13) 

- Simulering av AstaZero (se avsnitt 2.14) 

Ett viktigt steg är att hitta en person som kan anställas vid ASTA AB som forsknings- och 
utvecklingschef med uppgift att bygga långsiktig kompetens inom AstaZero. AstaZero 
behöver också personer som kan genomföra de tillämpade forskningsprojekten. Sannolikt 
blir det en kombination av anställningar i ASTA AB och utnyttjande av personal från SP 
och Chalmers.  
 
Verksamheten på AstaZero måste också finna finansiering för kompetensuppbyggnad. 
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1 AstaZero – en satsning för trafik- och 
fordonsforskning 

 

1.1 En unik miljö för trafiksäkerhetsforskning 
 
AstaZero (Active Safety Test Area) kommer att skapa en unik miljö för trafiksäkerhets-
forskning 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. 
 
För att kunna bli en internationellt ledande tjänsteleverantör krävs inte bara anläggningar 
av god klass. AstaZero behöver också kompetens för forsknings-, utvecklings- och 
utvärderingsarbete. 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. 
 
AstaZero projekteras med fyra bandelar; en landsvägsbana, en flerfilsväg, en stadsmiljö 
och en dynamikyta. (Figur 1.) Dessutom byggs verkstäder och ett bancentrum med kontor 
och konferenslokaler. 
 
 

 
 
Figur 1. Planskiss över AstaZero 
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1.2 Kompetensbehov 
 
AstaZero behöver bygga kompetens på flera olika sätt (figur 2). Man behöver naturligtvis 
bli professionell på drift av anläggningen. Men man behöver också kvalificerad veten-
skaplig kompetens. Den vetenskapliga kompetensen är både kompetens för egen forsk-
ning och öppen forskning. 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 2. Kompetens för drift, egen forskning och öppen forskning 
 
 
 

1.2.1 Driftkompetens 
 
Samarbetspartners och kunder förväntar sig en verksamhet som löper utan problem. Det 
kan finnas viss acceptans för inkörningsproblem, men i stort sett ska verksamheten löpa 
effektivt då anläggningen öppnar 2014. Arbetet på anläggningen ska vara rationellt med 
minimal ställtid och kännetecknas av högsta kvalitet. 
 
Kundkontakter måste skötas professionellt. Användarna av anläggningen vill kunna boka 
både bandelar, lokaler och personal. Ofta kommer man att ställa krav på flexibilitet och 
speciella arrangemang. 
 
Sekretess ska kunna garanteras för kunderna. AstaZero ska utveckla rutiner och en 
säkerhetskultur som gör att kunderna kan forska och utveckla nya produkter lika säkert 
som på sina egna utvecklingslaboratorier. 
 
Banhållning innebär att kunna hålla de olika bandelarna i skick för kunderna. AstaZero 
måste både kunna klara olika väderförhållanden och tekniska problem som oljeläckage 
från provfordon. Det ska finnas en repeterbarhet som innebär att anläggningen är 
minimalt beroende av ljusförhållanden. 
 
De datamängder som registreras vid proven måste hanteras effektivt och rapportering av 
resultat ska ske snabbt. Dokumentationen av proven kommer att innebära att stora 
datamängder måste hanteras t ex vid filmning. 
 
  

Driftkompetens Öppen forskning Egen forskning 
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Ett ledningssystem behöver byggas upp för att garantera kvalitet och miljö vid drift av 
anläggningen. Många stora företag kräver idag att tjänsteleverantörer ska ha lednings-
system motsvarande ISO 9000 eller ISO 14000. Ledningssystem enligt ISO 17025 för 
provningslaboratorier kan också komma att bli ett krav om AstaZero väljer att erbjuda 
ackrediterade provningar. 
 
Ett trafikledningssystem behöver byggas för att styra tillträdet till de olika bandelarna och 
för att veta var olika fordon befinner sig på anläggningen. AstaZero behöver bygga ett 
system med radiokommunikation, grindar och transponders för montering på fordon. 
Samarbete med Volvo Personvagnars trafikledning på Hällered kan bli kostnadseffektivt.  
 
Säkerhetsarbetet är högt prioriterat. AstaZero är en potentiellt farlig arbetsplats med 
provfordon i höga hastigheter, automatisk körning och krävande trafikscenarier. 
Dessutom kommer många personer från olika organisationer att röra sig i miljön. 
 
Ingen av driftkompetenserna är sådan att den kan sägas vara en del av ett 
forskningsprogram. 
 
 

1.2.2 Egen forskning för teknisk kompetens 
 
Verksamheten vid AstaZero kommer huvudsakligen att utgöras av utveckling och 
utvärdering av nya aktiva säkerhetsfunktioner för vägfordon och infrastruktur. 
Metodkompetens kring utvärdering av aktiva säkerhetssystem kommer att vara central för 
AstaZero. [1] Helst ska det finnas kompetens att eliminera inverkan av väder och yttre 
miljöfaktorer på provningsförhållanden. 
 
Forskning inom detta område kommer att behöva kompletterande kompetens speciellt 
inom fem olika forskningsområden (se figur 3): 

- 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 

- passiv säkerhet, integrerad säkerhet 
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Fordonsdynamik       Förarbeteende              Mät-& pos.teknik    
       
     
Kommunikationsteknik            Funktionssäkerhet 
 
 
                               Simulatorteknik                                   Passiv säkerhet 
 
Figur 3. Kompetens för AstaZero 
 
Det blir utmanande för Chalmers och SP att tillsammans bygga upp kompetens i 
världsklass, men det finns redan idag forskargrupper med relevant verksamhet. Chalmers 
och SP behöver bygga en gemensam forskningsinfrastruktur för AstaZero. AstaZero 
behöver både kompetens kring metoder och kompetens kring utrustning. Samarbete med 
forskargrupper vid andra högskolor och universitet samt inom industrin blir väsentligt för 
att snabbt och effektivt kunna bygga tillräcklig kunskap inom AstaZero. 
 
Kompetensen måste planera efter de områden som samarbetspartners har tydligast 
förväntningar på AstaZero. Det behövs en plan för vilka tillämpade forskningsprojekt 
som ska genomföras under perioden innan anläggningen tas i drift (2012 - 2014) samt 
vilka tillämpade forskningsprojekt som ska genomföras under anläggningens första driftår 
(2014 - 2016). Eftersom tiden är knapp och resurserna begränsade ska forskningsplanen 
prioritera mellan olika projekt. 
 
 

1.2.3 Öppen forskning och innovation 
 
AstaZero kommer att vara en miljö som kan utnyttjas av många forskargrupper. Främst 
förväntas forskning inom fordons- och trafiksäkerhet, men anläggningen kommer att 
erbjuda möjligheter också för annan forskning än den ”klassiska” fordonsforskningen. 
Det går inte att idag säga hur AstaZero kan utnyttjas av forskare inom medicin, 
läkemedel, beteendevetenskap och andra discipliner. 
 
Med ”öppen forskning och innovation” menas forskning där resultaten blir offentligt 
publicerade och finansieras med offentliga medel. Detta kan jämföras med forskning och 
utveckling som drivs av en organisation för att ta fram nya produkter och tjänster.  
 
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. 
 

 

Metodkompetens 
Utvärderingsmetoder 

för aktiva 
säkerhetssystem 
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Forskningsplanen behöver ge exempel på forskningsområden och forskningsfrågor där 
AstaZero förväntas vara en efterfrågad resurs. Men därutöver kommer säkert många 
framtida idéer till forskningsuppgifter där AstaZero kan ge unika möjligheter. 
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2 Egen forskning 2012-2014 
 
För att bygga upp kvalificerad teknisk kompetens innan AstaZero öppnar sina verksamhet 
behövs kompetenshöjande projekt inom ett flertal områden. Tiden fram till dess att 
anläggningen öppnas är knapp. AstaZero behöver göra rätt satsningar vid rätt tid. Därför 
har ett antal förslag för tillämpad forskning diskuterats och prioriterats tillsammans med 
industri och forskare.  
 
 

2.1 Reglering av fordon, robot 
 
Motivering: Det har visat sig att testförare har svårt att styra fordonet med så hög 
noggrannhet att proven blir repeterbara. Man måste också kunna genomföra farliga prov 
utan risker för en mänsklig förare. Mänskliga förare kan också utsättas för onödiga 
påfrestningar vid uthållighetsprov. Därför måste många typer av prov utföras med robotar 
som reglerar hastigheten och styr provfordonet. I flera fall vill man också styra rörliga 
attrapper med hög noggrannhet. Det kan förväntas att vissa kunder själva utrustar 
(”instrumenterar”) sina fordon innan de kommer till AstaZero. Men vissa kunder kommer 
att behöva stöd från AstaZero för att kunna reglera sina fordon. Även om kunderna 
inledningsvis själva utrustar sina fordon behöver AstaZero redan från start ha kompetens 
om hur man positionerar fordon i ett trafikscenario. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget 
 
Projektbeskrivning:  
Projektet går ut på att bygga in en robot som styr, en robot som gasar och en robot som 
bromsar i en personbil. Genom att välja en personbil med automatväxel sköter fordonet 
växlingen självt. För att kunna styra fordonet i en bestämd bana behövs också en styrdator 
samt ett mät-och positioneringssystem. I vissa fall sker förarlös körning under tester. Då 
måste en extra säker nödbromsfunktionalitet finnas i fordonet, vilken även skall kunna 
fjärraktiveras.  
 
Uppkopplingar av detta slag finns idag hos de flesta fordonstillverkare. Men AstaZero ska 
också lära sig tekniken för att reglera fordon automatiskt. I ett inledande skede av detta 
projekt borde projektdeltagarna ”prya” hos erfaren testpersonal vid Volvo Personvagnar, 
AB Volvo, Scania, och Autoliv för att få förståelse för möjligheter och begränsningar 
samt för- och nackdelar hos system från olika leverantörer. 
 
Under projektets delmål nämns personbilar, men det är lika viktigt att kunna styra 
lastvagnar och andra tyngre fordon. Detta kan ge ytterligare och andra krav på 
robotsystemen.  
 
Det finns idag system att välja på från flera leverantörer[2]. 
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Figur 4. Provfordon försett med robot [Anthony Best Dynamics] 
 
 
Mål:  
Delmål 1: styra en obemannad bil på rak väg med önskad hastighet och sedan stanna på 
en bestämd punkt 
Delmål 2: styra en obemannad bil som svänger i en korsning 
Delmål 3: styra en obemannad bil i ”sine with dwell” (ESC-prov) 
Delmål 4: styra två obemannade bilar i ett korsningsscenario (med god marginal mellan 
fordonen så att risker minimeras) 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
4 personmånader 
 
Materialbudget:  
En (eller två) personvagnar med automatväxel 200 kSEK/fordon 
En gasrobot     1000 kSEK 
En styrrobot     1000 kSEK 
En bromsrobot     1000 kSEK  
(Positionsmätsystem förutsätts finnas.) 
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2.2 Reglering av fordon, CAN 
 
Motivering: Det har visat sig att testförare har svårt att styra sina fordon med så hög 
noggrannhet att proven blir repeterbara. Man måste också kunna genomföra farliga prov 
utan risker för en mänsklig förare. Mänskliga förare kan också utsättas för onödiga 
påfrestningar vid uthållighetsprov. Därför måste många typer av prov utföras med robotar 
som reglerar hastigheten, styr och bromsar provfordonet. Det kan förväntas att vissa 
kunder själva utrustar (”instrumenterar”) sina fordon innan de kommer till AstaZero. Men 
vissa kunder kommer att behöva stöd från AstaZero för att kunna reglera sina fordon. 
Även om kunderna inledningsvis själva utrustar sina fordon behöver AstaZero redan från 
start ha kompetens om hur man positionerar fordon i ett trafikscenario. Ibland kan det 
vara lämpligt att kunna reglera bilens körprofil utan skrymmande robotar. Genom att 
manipulera meddelanden på CAN-bussen kan bilen styras och hastighetsregleras inom 
rimliga gränser hos fordon som erbjuder sådan funktionalitet. Det är dock inte troligt att 
bilar kommer kunna styras på detta vis för mer avancerade prov vilka kräver kraftfulla 
och snabba styrutslag. 
 
Industrins bedömning: Framtida behov  
 
Projektbeskrivning:  
Projektet går ut på att utnyttja fordonets egna styrsignaler (”Can-bussen”) för att styra 
rörelsen. Gas, broms och styrning kan styras genom meddelanden på vissa fordons-
modeller. Meddelandena är unikt definierade hos varje fordonstillverkare i en 
signaldatabas. Genom att välja en personbil med automatväxel sköter fordonet växlingen 
självt. För att kunna styra fordonet i en bestämd bana behövs också en styrdator samt ett 
mät- och positioneringssystem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Principskiss för styrning via CAN 
 
 
Mål:  
Delmål 1: specificera och bygga ett gränssnitt för styrning via CAN-buss 
Delmål 2: styra en obemannad bil på rak väg med önskad hastighet och sedan stanna på 
en bestämd punkt 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
8 personmånader 
 
Materialbudget:  
Komponenter för gränssnitt  40 kSEK 
En styrdator    500 kSEK 
(Positionsmätssytem förutsätts finnas.) 
(En personvagn med automatväxel förutsätts finnas.) 
 
 

  

Styrdator för 

prov 

Gränssnitt CAN-buss 

(tillverkar-

specifik) 
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2.3 Mål och attrapper 
 
Motivering: Vid utvecklingsarbete och forskning på provbana är det risk för att fordonen 
inte beter sig som förväntat eller att styrningen inte fungerar som avsett. Därför behövs 
mål och attrapper som man kan köra på utan risk för allvarliga skador på fordon eller 
provförare. AstaZero behöver kunna hyra ut mål och attrapper för olika projekt. Man 
behöver också kunna utforma mål och attrapper på beställning.  Det finns möjligheter att 
köpa ”ballongbilar” men drivsystemen är ofta specialutvecklade. Speciellt om ett rörligt 
mål ska kunna regleras krävs utveckling av ett drivsystem. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget 
 
Projektbeskrivning:  
Mål och attrapper specificeras. Det förväntas också att olika organisationer som t ex  
ADAC snart är på gång att specificera sina krav på mål. Två olika mål för personbilar 
köps in från kommersiella leverantörer. Minst ett drivsystem köps också. En docka för 
fotgängare köps in. Alla attrapper anpassas för att kunna köras och positioneras med 
drivsystemet. Rörliga mål efterfrågas av flera fordonsföretag. 
 

 
Figur 6. Mål för test av bakifrånkollision [www.activetest.eu] 
 
Mål:  
Delmål 1: två olika attrapper för personvagn ska kunna köras självständigt i enligt 
hastighetsprofil och i specificerad bana 
Delmål 2: attrapper för fotgängare ska kunna köras självständigt enligt hastighetsprofil 
och i specificerad bana 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
4 personmånader 
 
Materialbudget:  
Mål 1, personvagn  100 kSEK 
Mål 2, personvagn  100 kSEK 
Drivsystem   750 kSEK 
Fotgängardocka  50 kSEK 
 
(Det finns exempel på kommersiella drivsystem, ”plattformar”, som kostar ca 250.000 
Euro.) 

  



18 

 

2.4 Positionsmätsystem 
 
Motivering: På en provbana behöver man kunna mäta var någonstans ett fordon befinner 
sig. Ett sätt att göra detta är med GPS-positionsbestämning, men detta ger oftast inte 
tillräcklig  noggrannhet. Därför finns system för s.k. differentiell GPS-mätning och ”Real 
Time Kinematic”. Tidssynkronisering är viktigt. 
 
I vissa fall kan AstaZero förvänta att kunderna har med egna positionsmätssytem som är 
tillräckliga om företagen själva kör prov med eget fordon. Större krav på noggrannhet och 
kompatibilitet kommer att ställas när kunderna vill samverka med AstaZero-miljön, t ex 
genom att köra eget fordon tillsammans med rörliga mål från AstaZero. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget 
 
Projektbeskrivning:  
Positionsmätsystem köps av kommersiell leverantör och monteras i fordon. Genom att 
köra fordon i några olika trafikscenarior lära AstaZero sig att använda systemet. En 
mätosäkerhetsanalys visar sedan hur väl vi kan lita på uppmätta värden. 
 
Eftersom det finns olika leverantörer av positionsmätsystem måste projektet utreda 
skillnader mellan system och besluta om AstaZero bör köpa in basstationer från flera 
leverantörer. Genom att montera en extern avståndsgivare (radar eller laser) och 
hastighetssensor (”Speed-over-ground”) kan AstaZero jämföra mätvärden med det GPS-
baserade positionsmätsystemet.  
 

 
Figur 7.  Basstation och fordonsmonterad antenn för ”Real Time Kinematic” från Kistler 
 
Mål:  
Delmål 1: system för differentiell GPS köpt och utprovat på bana 
Delmål 2: genomföra en mätosäkerhetsanalys, speciellt för synkronisering och 
tidsstämpling 
Delmål 3: jämförelse med extern givare 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
3 personmånader 
 
Materialbudget:  
2 st GPS-mottagare för fordonsmontage  2*100 kSEK 
Basstation RTK     200 kSEK 
Externa givare     200 kSEK 
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2.5 Mätdatainsamling 
 
Motivering: Prov på banan kommer att innebära att stora mängder data samlas in. 
Mätsystemen i bilen registrerar position, hastighet, acceleration och en mängd andra 
givare. Mätdata måste kunna ”tankas ut” från bilen och lagras på ett effektivt sätt. 
AstaZero har förmodligen en egen mätdata-server. Överföringen från fordon till mätdata-
server kan ske på olika sätt. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget (synkronisering av mätdata)   
 
Projektbeskrivning: Fordon förses med loggers som sparar position och hastighet i 
realtid. Utrustningen kan köpas av kommersiella leverantörer. Samma utrustning kan 
användas för positionsmätsystem som för mätdatainsamling. 
 
En server för lagring av mätdata ska projekteras. Speciellt ska vikt läggas vid hur data 
överförs från fordonet till servern, gärna via trådlös överföring. Säkerhetskopiering ska 
finnas. Integritet, sekretess och tillgänglighet ska specificeras. 
 
Från server och utåt behöver också data presenteras. Videoöverföring i realtid från 
provbanan hem till konstruktionsavdelningen. 
 
Förutom att hantera stora datamängder på ett informationssäkert sätt (integritet, sekretess 
och tillgänglighet), så ligger den stora utmaningen i att synkronisera (tidstämpla) data 
mellan kundens och AstaZeros mätsystem i scenarion där båda används. 
 
Mål:  
Delmål 1: logga och presentera data från scenario med ett fordon 
Delmål 2: logga och presentera data från scenario med två fordon 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
2 personmånader 
 
Materialbudget:  
(Fordonsmonterade loggers förutsätts finnas.) 
Serverdator     30 kSEK 
Hårdvara för trådlös överföring   30 kSEK 
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2.6 Beredning av prov 
 
Motivering: Proven på bana måste göras effektivt. Detta förutsätter att proven är väl 
förberedda. Scenarion ska vara specificerade och om positionering ingår måste 
programmeringen vara förberedd. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget 
 
Projektbeskrivning: AstaZero förbereder ett prov genom att bl a specificera rörelsen, 
specificera hastigheter, vilka storheter som ska mätas, krav på noggrannhet i 
mätresultaten. 
 
Om det finns simuleringsverktyg tillgängliga på dator är simulering av provet ett nyttigt 
första steg. Profiler för hastighet m.m. måste också programmeras in i styrdatorn. 
Beredningen måste också ta hänsyn till vilka robotar som används. 
 
Förberedelserna innebär också att göra en riskanalys och ställa de krav som är 
nödvändiga för att garantera personalens säkerhet. I vissa fall ska man göra en riskanalys 
för att analysera riskerna i ett speciellt prov. Även de ekonomiska ansvarsförhållandena 
måste klargöras. 
 
Beroende på om kunden själv sköter största delen av provet, eller om AstaZero själva är 
helt ansvariga för genomförandet, varierar omfattningen av beredningen. Det bör finnas 
goda möjligheter till att använda resultat från FFI-projektet NGTEST. 
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Figur 8. Exempel på planering av hastighetsprofiler 
 
Mål:  
Delmål 1: förbered ett prov för omkörning på landsväg genom att specificera scenario 
Delmål 2: förbered ett prov för omkörning på landsväg genom att simulera på dator 
Delmål 3: förbered ett prov för omkörning på landsväg genom att programmera styrning 
Delmål 4: förbered ett prov på VDA genom att specificera scenario 
Delmål 5: förbered ett prov på VDA genom att simulera på dator 
Delmål 6: förbered ett prov på VDA genom att programmera styrning 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
2 personmånader 
 
Materialbudget:  
-  
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2.7 Testutrustning i stadsmiljön 
 

Motivering: Vid specifikationen av AstaZero har ritningar för stadsmiljön tagits fram. 
Det finns alltså underlag för hur det första kvarteret i staden ska byggas upp. Men för att 
kunna genomföra försök och prov i stadsmiljön måste trafikscenarior och försöks-
uppställningar specificeras och provinstalleras. Enkla försök t ex i en korsning behöver 
genomföras innan AstaZero öppnar sin verksamhet. 
 
Industrins bedömning: Mycket angeläget  
 
Projektbeskrivning: Trafikmiljön i staden kan vara komplex med flera olika trafikanter i 
ett scenario. AstaZero behöver tänka igenom möjlig användning i olika scenarier med 
körbanor, trottoarer, bilister, gångtrafikanter och cyklister. 
 
 

 
 
Figur 9. Prov i Carson City (Autoliv) 
 
Verksamheten i detta projekt måste harmoniseras med metoder och utrustningar som tas 
fram i projekten “Reglering av fordon, robot” och “Mål och attrapper”. Exempelvis bör 
utrustning som används för “enklare” målscenarion, t.ex. linspel, kunna användas både i 
staden och längs landsvägsslingan. 
 
Mål:  
Delmål 1: Specificera tre trafikscenarios och försöksuppställningar med attrapper och 
provfordon i staden (ex. korsningsscenario och scenario med VRU). 
Delmål 2. Genomföra prov i minst en av de tre försöksuppställningarna, t ex  i en 
korsning. 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
3 personmånader 
 
Materialbudget:  
(Stadsmiljön i AstaZero är snart under byggnation.) 
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2.8 Kommunikationsinfrastruktur 
 
Motivering: Kommunikation mellan fordon (V2V) samt mellan fordon och infrastruktur 
(V2I) bedöms komma inom en mycket snar framtid. Standarder som kan användas vid 
snabb kommunikation mellan fordon finns att bygga på t ex IEEE 802.11p, och 
kommunikationslösningar har demonstrerats av olika projekt t ex  EU-projektet 
SARTRE. En miljö för aktiv säkerhet måste kunna erbjuda möjligheter till 
kommunikation. Speciellt angeläget blir detta när nya aktiva säkerhetsfunktioner kan 
bygga på kommunikation. Det finns flera initiativ kring fordonskommunikation både 
inom och utom Europa. 
 
Industrins bedömning: Angeläget  
 
Projektbeskrivning: AstaZero utvecklar en kommunikationsnod där det finns möjlighet 
att använda olika programvaror. Frekvensband 5,9 GHz förutsätts för radiomoduler och 
antenner. Genom att byta programvara kan modulerna kommunicera enligt olika 
protokoll. En möjlig tillämpning är att förse ett trafikljus med en kommunikationsnod 
som sänder meddelanden ”rött”, ”gult” eller ”grönt”. Det kan finnas behov att ”mäta på 
kommunikationen”, dvs registrera de meddelanden som skickas trådlöst mellan aktörerna 
i trafikmiljön. 
 

 
 
Figur 10.  Kommunikationsnoder för fordon [www.sartre-project.eu] 
 
Mål:  
Delmål 1: Att utveckla en kommunikationsnod som kan användas både ”fast på stolpe vid 
vägen” samt monterad i fordon. 
Delmål 2. Att förse en del av landsvägsslingan på AstaZero med noder. 
Delmål 3: Att visa enkel kommunikation mellan fordon och vägsida på landsvägsbanan. 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
2 personmånader. 
 
Materialbudget:  
8 kommunikationsnoder 8*15 kSEK 
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2.9 Mäta på människan 
 
Motivering: Förare, fordon och väg skapar tillsammans trafikscenariot. Mätningar av 
vägens utformning sker förhållandevis enkelt. Mätningar av fordonets rörelser kräver 
speciella givare och genererar mycket data i realtid, men behärskas väl av industri och 
forskare. Mätningar på människan för att beskriva uppmärksamhet, stress, distraktion 
m.m. är en mindre mogen disciplin inom fordonsforskningen. (Se också 2.11.) 
 
Industrins bedömning: Framtida behov 
 
Projektbeskrivning:  
Projektet ska skaffa fram givare för att mäta olika aktiviteter i människokroppen. 
 
För att lyckas med projektet behöver AstaZero sannolikt samarbeta med medicinska 
forskare och forskare inom beteendevetenskap. Kompetensen kan bli en möjlighet för 
AstaZero att profilera sig inom ett område som inte många inom fordonsindustrin 
behärskar. 
 
 

 
Figur 11. Mätning av hjärnaktivitet hos förare (Nissan) 
 
Mål:  
Delmål 1: att kunna samla in data om puls, andning och hjärnaktivitet hos en förare i 
normal trafik 
Delmål 2: att kunna visa skillnader i förarens beteende vid ouppmärksamhet och vid 
stress i akuta trafiksituationer som kräver snabb och exakt respons från föraren 
 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
12 personmånader (uppskattat) 
 
Materialbudget:  
Givare     300 kSEK (uppskattat) 
Datainsamlingsutrustning  200 kSEK (uppskattat) 
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2.10 Filmteknik 
 
Motivering: Utfallet av försök i ett trafikscenario kan dokumenteras med mätvärden som 
beskriver fordonets rörelse och förarens reaktioner. Men det är oftast mycket värdefullt 
att komplettera dessa mätvärden med filmsekvenser där man ser vad som hände. 
Höghastighetsfilmning av kritiska scenarier är värdefull för att dokumentera och 
analysera genomförda prov. 
 
Industrins bedömning: Angeläget  
 
Projektbeskrivning:  
Projektet ska lära AstaZero att komplettera insamling av mätvärden med video-
inspelningar. Miljön utanför bilen ska kunna filmas i en eller flera vinklar. Föraren och 
övriga passagerare ska kunna filmas. Filmerna ska synkroniseras med varandra och med 
de mätvärden som registreras. Ofta innebär registrering på film att stora datamängder 
måste kunna hanteras. 
 

 
Figur 12. Exempel på filmning av förare [www.eurofot-ip.eu ] 
 
Detta projekt är stark kopplat till projektet om mätdatainsamling och det om 
fordonsrelaterad mätteknik. 
 
Mål:  
Delmål 1: att inventera och studera olika filmtekniker (höghastighet, mörker, etc.) 
Delmål 2: att köra ett trafikscenario där inre och yttre filmdata samlas och synkroniseras 
med positionsdata för testfordonet 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
3 personmånader 
 
Materialbudget:  
Filmkameror     50 kSEK (uppskattad kostnad) 
Datalagringsutrustning    30 kSEK (uppskattad kostnad) 



25 

 

2.11 Fordonsrelaterad mätteknik 
 
Motivering: Förare, fordon och väg skapar tillsammans trafikscenariot. Mätningar av 
vägens utformning sker förhållandevis enkelt. Mätningar av fordonets rörelser kräver 
speciella givare och genererar mycket data i realtid, men behärskas väl av industri och 
forskare. Mätningar av människans kontakt med fordonet säger mycket om situationen. 
Det är t ex viktigt att veta hur hårt en förare trampar på pedalerna. (Se också 2.9.) 
 
Industrins bedömning: Framtida behov 
 
Projektbeskrivning:  
Projektet ska ta fram mätmetoder som registrerar förarens rörelse i kupén. Kraften på 
pedalerna och vid greppet i ratten ska kunna mätas. Även kontaktkraft mellan förare och 
säte kan vara intressant för forskarna. 
 
Fordonet behöver instrumenteras med givare och förses med ett mätdatainsamlings-
system. För varje mätmetod ska en analys över onoggrannheten göras. 
 
 

 
Figur 13. Mätning av krafter i rattrörelser [Dagbladet.se] 
 
Mål:  
Att kunna registrera med vilken kraft föraren trampar på pedalerna, sitter i sätet 
respektive vrider på ratten. 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
6 personmånader (uppskattat) 
 
Materialbudget:  
Givare     200 kSEK (uppskattat) 
Datainsamlingsutrustning  200 kSEK (uppskattat) 
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2.12 Virtuella objekt 
 
 
Motivering: Traditionellt skapas trafikscenarion på provbanan genom att låta 
provfordonet samverka med andra fordon, trafikanter, mål och attrapper. När det finns 
risk för kollision väljer man att inte använda riktiga fordon eller fotgängare. Olika mål 
och attrapper som är ofarliga att kollidera med används i stället. Det vore en stor fördel 
om forskningen skulle kunna visa hur virtuella objekt kan ersätta fysiska mål och 
attrapper. 
 
Industrins bedömning: Framtida behov 
 
Projektbeskrivning:  
Projektet ska undersöka olika metoder för att projicera bilder vilka föraren uppfattar som 
aktörer i trafikmiljön. Det är tänkbart att genomskinliga bildskärmar kan placeras direkt i 
provfordonet, men kanske kan man också använda bildskärmar utanför fordonet där andra 
trafikanter projiceras på trottoarer och i körbanan. Ett annat alternativ är att föraren bär en 
VR-hjälm. Det är viktigt att sensorerna hos det aktiva säkerhetssystemet ”ser” samma sak 
som föraren. Virtuella objekt kan också skapas via kooperativa system, dvs genom att 
sända radiomeddelanden som beskriver trafikanter. Sådana ”virtuella kooperativa 
trafikanter” behöver inte ha en fysisk motsvarighet. Om fordonet framförs av en robot 
behöver de kanske inte ens vara synliga. 
 
Mycket arbete relaterat till detta kommer genomföras i FFI-projektet NGTEST.  
 

 
Figur 14. ”Augmented reality” [National Center for High-Performance Computing, Hsinchu, Taiwan] 
 
Mål:  
Att följa de resultat som kommer fram i NGTEST. 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
1 personmånad 
 
Materialbudget:  
Ingen initialt 
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2.13 Kunskapsinsamling 
 
Motivering: Mycket erfarenheter rörande testning av aktiva säkerhetssystem kommer 
samlas på AstaZero av dess personal och kunder. Liknande erfarenheter kommer göras på 
andra oberoende testbanor och OEM/Tier1-specifika testbanor. Ett neutralt nätverk av 
experter och aktörer borde etableras för att utbyta konkurrensneutral information. 
 
En samsyn kring målkonstruktioner, mätdata noggrannheter, m.m. borde etableras. 
Kanske kan viktig information samlas i ett mindre ”bibliotek” i AstaZeros bancentrum 
och en mindre workshop hållas i AstaZeros lokaler vartannat år?  
 
Industrins bedömning: Angeläget 
 
Projektbeskrivning:  
Att försöka definiera hur ett sådant nätverk skulle kunna etableras och se ut. Kanske kan 
man spinna vidare på ActiveTest-projektet och/eller hitta synergier med den nybildade 
gruppen inom ISO för aktiva säkerhetssystem? 
 

 
Figur 15. Exempel på workshop för aktiv säkerhet [www.activetest.eu] 
 
Mål:  
Att ta fram en möjlig plan för att etablera ett nätverk/kunskapsbank. 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
2 personmånader 
 
Materialbudget:  
Ingen  
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2.14 Simulering av AstaZero 
 
Motivering: Projekteringen av AstaZero tar fram detaljerade ritningsunderlag för 
anläggningen. Körsimulatorer kan åskådliggöra en väg utifrån ett kartunderlag på ett 
naturtroget sätt. Det är möjligt att använda ritningarna över AstaZeros olika bandelar för 
att återskapa anläggningen i en körsimulator. Tillgången till en enkel simulator blir ett 
verktyg för att marknadsföra AstaZero hos fordonsföretag utanför Sverige. 
 
Industrins bedömning: Angeläget 
 
Projektbeskrivning:  
Projektet ska utgå från de ritningar som användas vid upphandlingen av byggnation av 
AstaZeros bandelar. Ritningarna överförs till en representation lämplig för simulatorn och 
miljön kring banan läggs till med träd, bankning, korsningar etc. Banorna ska sedan 
kunna simuleras både på ”en persondator med ratt” och på VTIs körsimulator. Den 
mindre varianten av simulatorn ska erbjudas institut, högskolor och fordonsföretag till 
självkostnadspris. 
 
Projektet kan lämpligen föreslås inom ramen för FFI-programmets satsning på aktiv 
säkerhet. AstaZero, VTI och SP kan vara bland projektdeltagarna. 
 

 
Figur 16. Exempel från körsimulator [ www.vti.se ] 
 
Mål:  
Delmål 1: att återskapa en av AstaZeros bandelar på VTIs körsimulator SIM-IV på 
Lindholmen 
Delmål 2: att återskapa samtliga av AstaZeros bandelar på VTIs körsimulator 
Delmål 3: att ta fram en enkel körsimulator med ”persondator, ratt och bildskärm” som 
kan användas för enkla förberedelser för prov på AstaZero  
Delmål 4: att kunna placera ut mål på provbanan i olika scenarion 
 
Uppskattad tidsåtgång:  
18 personmånader (uppskattat) 
 
Materialbudget:  
Kostnader för överföring från ritning 400 kSEK (uppskattat) 
Tid vid utveckling i VTIs simulator 200 kSEK (uppskattat) 
Persondator, ratt, bildskärm (3 ex) 100 kSEK 
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3 Öppen forskning 
  
Inom den öppna forskningen finns många områden där forskningsinfrastrukturen 
AstaZero kan komma till god nytta. 
 
 

3.1 Nya aktiva säkerhetsfunktioner 
 
Tekniken för att undvika och mildra olyckor med nya säkerhetsfunktioner utvecklas 
snabbt. Idag finns fordon som bromsar autonomt om föraren inte hinner bromsa 
tillräckligt snabbt framför ett hinder. Man kan förvänta att fordon i framtiden även 
kommer att kunna styra undan autonomt i farliga situationer. 
 
Ett stort antal nya säkerhetsfunktioner kommer att utvecklas. Det som idag kallas ”passiv 
säkerhet” för att mildra konsekvenserna av en olycka kommer att ytterligare integreras 
med de nya funktionerna. Forskning på AstaZero blir både självklar och värdefull för den 
nya tekniken. 
 
 

3.2 Beteendevetenskap 
 
Trafiksäkerhet bygger på samverkan mellan fordon, infrastruktur och trafikant. AstaZero 
blir en viktig resurs för att forska kring beteendet hos trafikanter. Vissa försök görs bäst i 
en styrd miljö och för detta passar AstaZero mycket väl. 
 
Läkemedels inverkan på körförmågan måste av etiska skäl provas i en mycket säker miljö 
för att minimera riskerna. Här kan AstaZero erbjuda ett unikt alternativ. 
 
 

3.3 Transporteffektivitet 
 
Även om AstaZero främst är utvecklad för fordons- och trafiksäkerhet kan infrastrukturen 
även användas för forskning kring transporteffektivitet. Ett exempel är om man vill prova 
transport och omlastning mellan olika transportslag på olika vägtyper (s.k. multimodala 
transporter). Transporter på tunga vägfordon på motorväg kan samspela med transporter 
med tysta och utsläppsfattiga mindre fordon i stadsmiljö. 
 
 

3.4 Kommunikation mellan fordon, samt fordon och 
infrastruktur 

 
Kooperativa system och uppkopplade fordon förväntas introduceras i en snar framtid. För 
att vara med i fronten av utvecklingen behöver industrin tillgång till miljöer där 
kommunikation mellan fordon utvecklas. Forskningen kommer att visa på nya funktioner 
som bygger på att fordonen utbyter information trådlöst och med hög hastighet. 
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3.5 Väginfrastruktur 
 
Ibland behöver forskningen undersöka hur utformningen av själva väginfrastrukturen 
påverkar förare och trafik. AstaZero utgör en perfekt miljö för att prova olika nya koncept 
kring skyltning, markeringar, vägräcken m.m. 
 
 

3.6 Fordonsdynamik 
 
Fordonsdynamik är en etablerad disciplin inom fordonstekniken. Men forskning behövs 
fortsättningsvis när nya möjligheter att styra fordonet introduceras. Elektrisk drivning på 
hjulen, förändrad tyngdpunkt och nya fordonstyper är några drivkrafter. Till detta 
kommer att elektronik och programvara möjliggör mer avancerad styrning till exempel 
under pågående krockförlopp, samt efter krocken. 
 
 

3.7 Vägfordon med alternativa drivlinor 
 
Forskningen kring alternativa drivlinor, speciellt med elmotorer, behöver en miljö för 
försök under kontrollerade former.  
 
 

3.8 Fotgängare 
 
Sårbara trafikanter (”Vulnerable Road Users”) är en viktig målgrupp för forskningen. 
Skydd av fotgängare och fotgängares beteende i olika trafiksituationer är ett viktigt 
forskningsområde. 
 
 

3.9 Tvåhjulingar och nya fordonstyper 
 
I trafiken förekommer inte bara personvagnar, lastbilar och bussar. Forskningen behöver 
också täcka in risker med motorcyklar och cyklar. Dessutom ser vi tecken på att nya lätta 
fordonstyper med två eller tre hjul är under utveckling. 
 
 

3.10 Lättviktskonstruktion 
 
Lätta konstruktioner inom fordonsteknik kommer att förändra både fordonens beteende 
och hållbarhet. Många forskningsförsök kan göras på konventionella provbanor för att 
studera hantering av fordon och fordonets tålighet mot olika påfrestningar från vägen. 
Men också AstaZero kan utnyttjas för forskning kopplad till lätta konstruktioner. 
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4 Forskningsaktörer 
 
 
Flera olika utförare är tänkbara för forskning vid AstaZero. En väl fungerande 
forskningsinfrastruktur kommer att stödja framväxten av nya samarbeten och nya 
grupperingar av forskare. Det finns stora möjligheter till forskning tillsammans med 
många aktörer. Listan nedan är att se som exempel på aktörer vid AstaZero. 
 
Svenska högskolor har en stark tradition inom fordons- och trafiksäkerhet. AstaZero 
förväntar sig forskning från Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers, Linköpings 
Universitet, Lunds tekniska högskola, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad 
m.fl. 
 
SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum, med Chalmers som värd, blir en självklar 
forskningsaktör på AstaZero. SAFER har idag knappt 30 medlemsorganisationer och 
driver en mängd projekt. Utvärderingsmetoder för aktiv säkerhet är ett fokusområde. 
 
Många svenska forskningsinstitut arbetar tillsammans med svensk och utländsk 
fordonsindustri. AstaZero tror på forskningssamverkan med bland andra VTI, SP, 
Viktoriainstitutet, SWEREA och Acreo. 
  
Fordonstillverkare bedriver egen forskningsverksamhet. Främsta samverkanspartners 
kommer att vara Volvo personvagnar, AB Volvo och Scania. Men AstaZero förväntar sig 
också forskningssamarbeten ihop med Ford, FIAT, BMW, Daimler, PSA m.fl. 
 
Underleverantörer till fordonsindustrin kommer att deltaga i forskning vid AstaZero. 
Bland de svenska underleverantörerna finns Autoliv. 
 
Också organisationer som utvecklar infrastruktur kan vara forskningsutförare på 
AstaZero. En av dessa organisationer är SWECO som bland annat arbetar med 
vägutformning. 
 
Utländska högskolor och forskningsinstitut förväntas deltaga i forskningen vid AstaZero, 
ofta inom ramen för ”Horizon 2020” (det kommande europeiska ramprogrammet för 
forskning). 
 
AstaZero själva kommer att vara delaktiga i forskning kring utvärderingsmetoder för 
aktiv säkerhet. 
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5 Förväntningar på AstaZero 
 
Den 29 mars 2012 hölls en workshop med flera aktörer från högskolor, institut och 
AstaZero. Syftet var att diskutera hur den nya AstaZero-anläggningen bäst skall kunna 
komma forskningen till nytta.  Vid seminariet framkom ett antal förväntningar från 
forskarna på AstaZero. 
 
 

5.1 Forskningssamarbeten 
 
Testfallen specificeras i så kallade testmatriser som beskriver olika variationer inom ett 
trafikscenario (t ex hastighet, riktning och förarreaktion). AstaZero skall kunna genom-
föra stora testmatriser med hög repeterbarhet. Kravet på repeterbara resultat är viktigt för 
forskningen. Det är också nödvändigt att hålla en hög produktivitet för att kunna 
undersöka många variationer under en begränsad tid. För att åstadkomma detta behöver 
AstaZero  kunna erbjuda körrobotar, mål, positioneringsutrustning samt möjligheter att 
lagra och överföra data från försöken. 
 
Det är möjligt att skapa en bra koppling mellan forskningen inom FOT (Field Operational 
Test), NDS (Naturalistic Driving Studies) och forskningen i AstaZeros kontrollerade 
miljö på provbana. Verkliga körfall som registrerats vid FOT eller olyckor kan upprepas 
på provbana. Varianter av körfallet kan sedan studeras på provbanan. 
 
Det ska finnas möjligheter att knyta ihop forskningen i körsimulatorer med forskningen 
på AstaZero. Banorna på AstaZero kan överföras till simulatormiljö; både till stora 
professionella simulatorer och till enkla simulatorer. Asta-miljön ska finnas i VTIs 
simulator SIM-IV på Lindholmen för användning i forskning. Men AstaZero-miljön kan 
också realiseras i enkla persondator-baserade simulatorer ute hos forskare och 
fordonsföretag. De enkla simulatorerna kan utnyttjas till att förbereda försök vilka 
planeras att köras på provbanan. På detta sätt skapas ett virtuellt testlab. 
 
Det finns ett behov att kunna prova olika givare i verklig miljö. För detta behövs t ex mål 
med olika värmeprofiler för att efterlikna människor och djur. 
 
En viktig forskningsfråga är att utveckla metodiken för utvärdering. Här finns möjligheter 
att utveckla en metodik som kan accepteras i hela landet, och senare förhoppningsvis 
även utanför Sverige. Bland de frågor som är centrala för metodikutvecklingen är 
relevanta trafikscenarion, förarmodeller och fordonshastigheter i olika scenarion. 
 
En väl specificerad forskningsmetodik är nödvändig för att genomföra kontrollerade 
försök. Genomförande av repeterbara försök är svårt men nödvändigt för vetenskapliga 
test. Annars blir försöken och forskningen snarare demonstrationer än vetenskaplig 
forskning.  
 
Förarbeteende är ett centralt område för AstaZero. Vad händer om säkerhetssystemet inte 
fungerar? Är föraren beredd att ta över när systemet inte fungerar? AstaZero kan 
utnyttjads för att utforska vad som händer när man medvetet introducerar fel i 
säkerhetsfunktionen. Ett annat område för studier av förarbeteende är vad som händer om 
man byter mellan system. Forskningen kan skräddarsy ett fordon så att det ibland har 
traction control, ibland automatbroms, ibland filhållningssystem. Vilka är förarens 
förväntningar och hur reagerar föraren i olika situationer? 
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De äldre trafikanterna blir fler. AstaZero bör kunna driva forskning kring äldre trafikanter 
och deras behov i trafiken. Kanske kan man också använda AstaZero vid utveckling av 
fordon som är speciellt lämpade för äldre trafikanter. 
 
Man förutser att fordon i framtiden kommer att ha olika grad av autonom körning. 
Intelligent farthållare finns redan idag och kan ses som ett första steg i utvecklingen. 
Forskningen förespår funktioner som kan stanna fordonet kontrollerat om föraren hastigt 
insjuknar, eller funktioner som gör det möjligt att köra i fordonståg (”platooning”). 
AstaZero blir en viktig resurs för att driva forskning om framtidens autonoma system. 
 
Eftersom AstaZero har vinterförhållanden under fyra-fem månader under året finns 
möjligheter att forska kring effektivitet hos olika metoder för vinterväghållning (även för 
cyklar). Forskningen kan registrera hur man plogar, saltar och sopar och vilka resultat det 
ger. Trafikverkets VVIS (Vägväderinformationssystem) skulle kunna placeras ut på några 
ställen på ASTA. 
 
AstaZero kan utrustas med olika system för belysning. Detta kan utnyttjas i forskningen. 
Vad ska man t. ex. ha för armaturer vid cykelöverfarter och övergångsställen? Kan man 
tända/släcka efter behov? ”Låt 100 cyklister bedöma sikt och poängsätta.” 
 
AstaZero kommer att förses med olika system för skyltning och vägmarkering. Detta ger 
möjlighet att studera vilka skytkoncept som är lämpliga i olika situationer. Det är 
önskvärt att kunna ändra och byta vägskyltar styrt från kontrollrummet. Försöken kan 
studera var man placerar skyltar och vilka föraren såg och hur han agerade i trafiken. 
 
Viss forskning säger att olyckorna kommer att minska snabbare på landväg och motorväg 
än i tätort. I så fall blir olyckor i tätort den dominerande olyckstypen i trafiken. AstaZeros 
stadsmiljö kan användas för att studera olyckor i tätort. 
 
 

5.2 Drift av provbana 
 
Forskarna presenterar också ett antal aspekter på driften av AstaZero. 
 
Man förväntar att kommande NCAP-provning av aktiv säkerhet kommer att ske. Med 
NCAP-provning menas prov som genomförs för att visa prestanda hos olika aktiva 
säkerhetsfunktioner. NCAP-certifiering förekommer idag inom passiv säkerhet där man 
tilldelar ”stjärnor” beroende på hur väl fordonet skyddar trafikanter vid en olycka. 
 
Forskarna förväntar sig ett system för smidig bokning av AstaZero. Idéer finns att kunna 
boka via Internet och redan vid bokningen beskriva vilka provfall som ska genomföras. 
 
Det ska finnas en basorganisation på AstaZero som kan mätsystemen. Personal som kan 
stötta och kan både fordon och trafik. Detta är viktigt för forskare som effektivt vill 
genomföra sina studier på AstaZero. Stöttande personal är också viktigt för studenter som 
vill göra projekt på AstaZero. 
 
AstaZero behöver ibland kunna tillhandahålla testförare. Dessa testförare kan också var 
utbildare för andra personer vilka ska tillåtas köra på banan. Av säkerhetsskäl kan inga 
förare tillåtas köra på AstaZero utan speciell förarutbildning för provbana. Kanske kan 
vissa moment i en sådan utbildning ske i simulator? 
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Det finns alltid risker vid prov på provbana. Den nya tekniken kan möjliggöra ett extra 
”skyddsnät” som tar över om ett fordon kommer i en riskfylld situation. Genom att 
jämföra fordonets position och hastighet med karta över provbanan skulle ett fordon 
automatiskt kunna gripa in om föraren hamnar i en ohanterlig situation. En dold körrobot 
i provfordonet kan ta över och styra fordonet ur risksituationen. Man skapar ett ”virtuellt 
skyddsräcke” som tar över. Detta kan vara speciellt värdefullt vid beteendeprov med 
vanliga förare eller vid test av autonoma fordon. 
 
Forskarna vill gärna att AstaZero ska kunna tillhandahålla provfordon. Projekten behöver 
både vanliga fordon som speciella forskningsfordon. På speciellt utrustade forsknings-
fordon ska man individuellt kunna justera bromsar, styrning, drivning och upphängning 
för alla fyra hjulen.  
 
Det ska finnas goda möjligheter att registrera förarbeteendet i fordonet. Vi behöver kunna 
filma både förare och passagerare i baksätet. Dessutom behöver vi kunna filma 
trafikmiljön. AstaZero behöver en basorganisation för filmning och datalagring. Inom 
denna organisation måste man lösa frågan om vem som har tillgång till loggade data och 
filmer från olika forskningsprojekt. 
 
Genom att projicera andra trafikanter på bildskärmar kan man simulera fotgängare och 
fordon i ett trafikscenario. ”Augmented reality” kan skapas både med bildskärmar på 
provfordonen och med bildskärmar i trafikmiljön utanför provfordonet. 
 
Forskarna nämnde också idén att AstaZero skulle kunna erbjuda en handlingbana för 
tvåhjulingar. 
 
Vägfordonen kommer i framtid att vara uppkopplade på olika sätt. Radiokommunikation 
mellan fordon kräver ett utbyggt nätverk på AstaZero. Det är sannolikt att forskningen 
måste bygga upp en nätverk av Road Side Units (RSU). Sedan bör vi fortsätta att bygga 
hela området som en ”kooperativ väg”, även utanför AstaZero. Anläggningen ska kunna 
användas för att prova nya säkerhetsfunktioner baserade på kommunikation. 
 
För elfordon kommer det att behövas en infrastruktur för laddning av provfordonen samt 
för de fordon som besökarna till AstaZero färdas med. 
 
Forskarna diskuterar också att AstaZero bör utrustas med olika räcken och farthinder. 
Bland önskemålen finns också sprinklersystem för att skapa våt vägbana. Eftersom 
många av framtidens bilköpare kommer att finnas i Asien kan man fundera över om det 
där finns speciella behov att efterlikna trafikmiljöer som inte är vanliga i Europa. 
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6 Förslag till fortsatt arbete 
 
Denna rapport sammanfattar idéer kring forskningsplanen för AstaZero. När 
anläggningen öppnar för drift 2014 måste det finnas tillräcklig kompetens. 
 

6.1 Prioriterade områden 
 
Ett viktigt steg är att hitta en person som kan anställas vid ASTA AB som forsknings- och 
utvecklingschef med uppgift att bygga långsiktig kompetens inom AstaZero. Denna 
person kan med fördel vara en meriterad forskare som kan vara kvalificerad 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. 
 
AstaZero kommer att bli en stor anläggning med möjlighet att erbjuda rörliga mål och 
olika tekniker för att mäta. Arbetet med tillämpad forskning behöver fokuseras på detta 
under perioden 2012-2014. 
 
AstaZero behöver starta ett antal projekt inom den tillämpade forskningen. Fokus ligger 
på  

- Reglering av fordon, robot (se skiss i avsnitt 2.1) 

- Mål och attrapper (se skiss i avsnitt 2.3) 

- Positionsmätsystem (se skiss i avsnitt 2.4) 

- Beredning av prov (se skiss i avsnitt 2.6) 

Dessutom finns det behov inom kommunikationsteknik och för simulering av AstaZero.. 
Dessa områden bör också arbetas med under perioden 2012-2014: 

- Kommunikationsinfrastruktur (se avsnitt 2.8) 

- Kunskapsinsamling (se avsnitt 2.13) 

- Simulering av AstaZero (se avsnitt 2.14) 

Det finns också ett antal kompetensområden där AstaZero har möjlighet att utveckla unik 
kompetens. Dessa områden är inte i fokus för perioden 2012-2014 utan kan utvecklas 
senare: 

- Reglering av fordon via bussar (se avsnitt 2.2) 

- Mät- och filmteknik (se avsnitt 2.5 och 2.10) 

- Mätningar förare & bil (se avsnitt 2.9 och 2.11) 

- Virtuella object (se avsnitt 2.12) 

AstaZero behöver fler personer som kan genomföra de tillämpade forskningsprojekten. 
Sannolikt blir det en kombination av anställningar i ASTA AB och utnyttjande av 
personal från SP och Chalmers. Man kan förvänta sig att mycket av verksamheten blir 
kopplat till utrustning som skaffas in. Generellt bör AstaZero välja ut personerna innan 
utrustning skaffas. Kompetensuppbyggnaden ska ha fokus på kompetens hos personalen. 
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6.2 Kompetensutveckling 
 
Inom varje område bör AstaZero utveckla en plan för aktiviteter. Främst bör AstaZero 
satsa på sin grundkompetens inom ”Utvärderingsmetoder för aktiva säkerhetsfunktioner”. 
Men också andra områden kan bli naturliga att ha en kompetens plan för. 
 
De grundläggande kompetensfrågorna måste hanteras på kort sikt samtidigt som det ska 
finnas en vision för vart man vill nå om några år. En tänkbar modell för en sådan plan är 
en kompetenstrappa. (Se figur 17.) Kompetenstrappor kan utvecklas för bland annat 
fordonskommunikation, styrning av scenarier samt mål och attrapper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Exempel på kompetenstrappa för fordonskommunikation 
 
 

6.3 Finansiering 
 
Verksamheten på AstaZero måste också finna finansiering för kompetensuppbyggnad. 
Denna rapport är inriktad mot behov inom forskning och teknik, och har inte studerat 
möjligheterna till finansiering. 
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