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Prometheus var den gud som
enligt den grekiska gudasagan
stal elden från gudarna och gav
den till människorna. Många an-
ser därför att Prometheus var
den som gav människoma deras
kultur. Det är enligt denna saga
Prometheus vi skall tacka för vår
utveckling.

ust denne gud har fått ge namn åt det
stora framtidsprojektet inom vägtrafik-
området. Tanken bakom detta namnval

är naturligtvis att vägtrafiken genom att
tillämpa de resultat som Prometheuspro-
jektet producerar kommer att ta ett språng
i sin utveckling. Ett språng som i sin bety-
delse motsvarar det språng mänskligheten
tog när man fick tillgång till elden

Sedan har man också lyckats göra en "så
kallad akronym av Prometheus (bokstäver-
na står för en sats). Prometheus står för
"PROgraMme for a European Traf c With
Highest Ef ciency and Unprecedented
Safetjf'. På svenska betyder det "program
för europeisk tra k med största effektivitet
och tidigare ej uppnådd säkerhet". Det är
ingen låg målsättning man har.

Bildator eller häst?
 

Vad är det då man mer konkret strävar
efter att åstadkomma? Målsättningen har
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nog förändrats en del under arbetets gång.
När projektet drogs igång för ett par år
sedan var huvudtanken att bygga in en
dator. en sorts intelligens, i bilen så att
föraren kunde få hjälp med olika uppgifter.
Man skulle litet drastiskt kunna säga att

tanken var att försöka bygga in hästen i
bilen igen en tämligen intelligent varelse,
som föraren kan kommunicera med. som
inte springer av vägen. som inte kolliderar
med föremål eller andra hästar. som hittar
hem. som känner och tar hänsyn till att det
är halt etc.
Men allteftersom arbetet framskridit har

det stått klart att denna elektroniska. in-
byggda. självständiga intelligens delar
många av förarens brister. Ingen av dem _
har någon översikt. har egentligen någon
kunskap om annat än det egna fordonet

För att trafiken verkligen ska kunna ta
detsprångmanåsyftarmåstemantaett
större grepp. Man måste försöka ändra
hela systemet - inte bara själva bilen.

Bilen och samhället
 

I dag talas mycket om de problem. som
bilen och bilismen otvivelaktigt orsakar
olyckor. skador. lidande, miljöproblem, na-
turförstörelse. Men bilen är för närvarande
det enda fordon. som kan lösa våra trans-
portproblem. Det har sagts förut men tål att
upprepas. utan bilen stannar Sverige - och
resten av den industrialiserade världen.
Måvara att det beror på att vi till stora delar
byggt samhället runt bilen och på bilens
existens
Mendettafaktum-vårinfrastruktur-

ändrarviintesålättpå. Detär den förutsätt-
ning vi i dag måste arbeta utifrån

Det betyder inte att vi passivt ska sitta
och acceptera de ovan nämnda pro-
blemen Vi måste undersöka olika möjlig-
heter att minska dem. att reducera deras
effekter. Prometheus-projektet är otvivel-
aktigt en sådan möjlighet. Med hjälp av
modern och avancerad. informationstekno-

 

 

Varje bil, lastbil och buss kommer att. vara
utrustad med en dator som övervakar det
egna fordonets funktioner. Den kan ock-
så hjälpa till med att styra. planera resan,
hitta vägen och manövrera fordonet - bli
en slags co-dn'ver. Mellan de olika fordo-
nens datorer utväxlas infomation om fart,
rikming, avstånd etc. Mat intressanta
intonnationer knyts samman i ett centralt
system som via kommunäcationssatelliter
kan styra och bevaka traäken i hela Euro-

(Teclmingar: Björn Karlström)pa.
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Navigation
(i stadskärna) orientering om
bästa väg (m hänsyn tagen till
trafik (-hinder)

  

  

 
 

Dukanfrägasystemeteltervagen tillditt
mäl- varesigdetgälleren adress. P plats,
verkstad, bensinstation, restaurang etc
På dataskärmen kan du också avläsa posi-
tion, navigeringen i stort eller detaljerad
väg- och trafildnlorrnation.

    

 

Speciellt i storstäder kan man via bilens
dator få hjälp med navigeringen. Systemet
upplyser föraren om bästa vägen till det
målhanharmedhänsyn tagen tilltraäken
och ev hinder (vägarbeten, olyckor etc)
och speciella önskemål.
 

   

Väg-. och
trafiki jo

Sändare och mottagare i
backspegel och bakre num-
merplåten (t ex)
 

 

 

  Datornsertillattduintekörförnära den
&amt'örvarande bilen och hjälper dig att
bromsa om framförvarande fordon plöts-
ligt bromsar in.   
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' logi kan vi dels minska biltrafiken genom
att många transporter och förflytmingar kan
ersättas av informationsöverföring (t ex di-
stansarbete). Vi kan även effektivisera de
biltransporter som kvarstår genom att
minska körsträckor, stopp och accelera-

' tioner m rn

Det lederl sig till högre säkerhet bättre
miljö, bättre ekonomi. Säkerheten kan
dessutom förbättrasgenom att antalet kon-
flikter och deras konsekvenser minskas
med hjälp av modern informationsteknolo-
gi På motsvarande sätt kan ekonOmin i
transporterna förbättras.
Många ser en sådan här utveckling som

ett hot mot framtida kollektivtrafik Det be
höver det inte alls vara. Genom att hela
tiden hålla trafikanter och godstransporter
helt ajour med olika individuella och kol-
lektiva alternativ. de fördelar och nackde-
lar de har vad gäller tid. ekonomi. _miljö
rn rn så kan manhela tiden välja det bästa
altemativet I dag väljer man olla bilen
därför att det kollektiva alternativet och
dess effekter är okända.

Prometheus-principer
 

En grundtanke i Prometheus-systemet är
att föraren fortfarande har kommandot i
bilen Man eftersträvar alltså inte åtmin-
stone under överskång framtid någon
automatiserad tra k Men samhället har na-
turligtvis. liksom i dag. möjligheter att på
olika sätt begränsa och styra handlingsfri-
heten Dessa möjligheter blir i själva verket
mycket bättre och mer acceptabla. Istället
för dagens stela och fyrkantiga hastighets-
begränsningar kan man hela tiden anpassa
hastigheterna till de aktuella väg- och tra-
tikbetingelsema Det kommer att leda till
bättre förståelse och bättre enerlydnad

Prometheus-funktionerna ska vara en
hjälp för föraren Man vill ge honom bättre
information och information vid rätt tillfälle.
Man vill varna och bereda honom på vad
som kommer att hända. Man vill ge honom
stöd när han sviktar eller är osäker. Man vill
hjälpa honom manövrera bilen när han
hamnat i problem.

Rent tekniskt sett kommer alla bilar att
törses med datorer. Även längs vägarna
kommer datorer att finnas utplacerade
särskilt på kritiska platser såsom korsning-
ar. Alla dessa datorer kommer att stå i
kontakt med varandra och med informa-
tionscentra Datorerna kan därigenom
samtala och gemensamt lösa olika pro-
blem. Därefter kan resultaten'redovisas för
braxen. som själv beslutar vad han skall
göra.
De tekniska systemsom kommer att byg-

gas upp för att ge föraren denna hjälp
måste utvecklas så att det även blir en hjälp
lör de oskyddade traiikantema. lör nä-
ringslivet och lör de ansvariga myndighe-
terna Fotgängare och cyklister måste få
det säkrare och framkomligare i framtidens
tra k Transportplanering. reducerad la-
gerhållning och exakta leveranser måste
bli bättre tack vare Prometheus Trafikreg-
lering. beskattning etc måste bli enklare

FortsättningpåsidanZG
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vägkanten och specith i kors-
ningar ger infomation till bi.-
lens dator om väg- och trafiksi-
tuationen. Den hämtar också in-
fomation från bilarna om bl a

~ fordonstyp och må] så att nati-
kenkanreglerasinnan köerupp- (*
står. (Baer Bengt Hane, IM). f

 

Sändare och mottagare längs, ddå Ar" "'
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Fortsättning: Prometheus

och effektivare i en utbyggd Prometheus-
trafik.

Effektivitet, framkomlighet och ekonomi i
vägtraiiken kommer säkert att radikalt tör
bättras med framtida utnyttjande av mikro-
elektronik. datateknik. telekommunikation,
sensorik. artificiell intelligens och informa-
tionsbehandling m m. Men i målsättningen
för Prometheus-projektet intar höjd säker
het och förbättrad miljö centrala roller. Det
är betydligt svårare mål att nå

Del av Eureka-projektet
 

Initiativet till projektet togs av den euro-
peiska bilindustrin. Men myndigheterna in-
såg snabbt möjlighetema med de nya idé-
erna och gick med i arbetet Prometheus
tick status av europeiskt högteknologiskt

samarbete och blev en del av de så kallade
Eureka projekten

Deltagande bilproducenter är Daimler
Benz (initiativtagare), BMW, Porsche och
VW/Audi från Tyskland. Citroen, Peugeot,
Renault, Talbot och Matra från Frankrike,
Fiat och Alfa Romeo från Italien, Jaguar och
Rolls Royce från England samt Volvo och
Saab från Sverige. Hittills är det då det
gäller myndigheter praktiskt taget bara
dessa länder som deltar i arbetet. Men
denna krets kommer att vidgas
Pömtom bilindustrins egna forskare

deltar många myndigheter, institut och
högskolor i forsknings och uvecklingsar
betet I tex Sverige deltar bl a vägverket,
televerket, STU, väg- och trafikinstitutet
(VTI), tekniska högskolorna i Stockholm,
Göteborg och Linköping, Transportforsk
ningskommissionen (TFK).

Ett specient problem för Sverige är att
EG har gått in i arbetet och kommer att
spela en allt större roll Sverige är det enda
land i det nuvarande Prometheussamarbe
tet som inte är medlem i EG.

Trafiken

Först gör man klart för sig om man behö-
ver förflytta sig eller kan fullgöra uppgitten
genom olika teletekniska och datortekni
ska servicesystem. När det står klart att en
transport är nödvändig kollar man på sin
hemdator om kollektivtratiken kan erbjuda

 

' konkurrenskraftiga alternativ under hela
eller del av resan.
Om så inte är fallet knappar man in var

man är och vart man vill komma samt vilken
dag man vill resa och vilken tid man vill
vara framme. Detta kan man antingen göra -
hemma eller sittande i bilen Systemet
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känner dig och din bil tack vare ditt per-
sonliga smart card som du matar in i syste-
met. Utifrån dessa förutsättningar undersö-
ker systemet olika betingelser såsom väg
standard väglag, trafik, köbildningar, olyc-
kor etc och räknar fram olika vägval och
starttidpunkter. Systemet talar om för- och
nackdelar med olika vägval. Sedan väljer
du själv hur du vill köra

Vill du äta tar systemet naturligtvis hän
syn till detta och föreslår lämpligt ställe
med kännedom om din smak samt frågar
om du vill reservera bord. Under resans
gång kan mycket inträffa som gör att du vill
ändra dina planer. Det erbjuder inga pro-
blem Du kan reservera P plats i närheten
av ditt mål. Du kan direkt ropa på den hjälp
du behöver.
När du startat får du i god tid veta vilken _

väg du ska ta i varje vägkorsning - inga
tveksamheter, du kan helt koncentrera dig
på trafiken. Du vet hela tiden var du är och _
kan om du är osäker fråga hur långväg
eller tid du har kvar till målet.

Skulle något inträffa med bilen talar sy-
stemet i god tid om detta och föreslår lämp
lig åtgärd.

Skulle något inträffa med trafiken, något
som inte fanns när du planerade resan (t ex
en olycka med åtföljande köbildning), så
får du direkt veta detta och får också förslag
till agerande tex alternativ väg.
Om du behöver kan du snabbt få reda på

var närmaste verkstad för Ditt märke ligger
eller var en viss bensinstation finns samt
hur du ska köra för att hitta dit.
Du kan även få hjälp med själva körning-

en Om du vill köra om eller byta körfält kan
systemet snabbt tala om detta för de andra
trafikanterna och förbereda manövern. När
den är klar att utföra får du signal. Ska du
köra långt och befinner dig på motorväg
kan systemet tillfälligt ta över köruppgitten
genom att koppla dig elektroniskt till fram
fåråvlarande bilar som är på väg mot samma

Om ett cyklande barn plötsligt kommer
ut framför din bil slås nödbromssystemet till
automatiskt. Det reagerar mycket snabba
re än du själv. Systemet informerar samti-
digt bilarna bakom så att du inte blir på-
körd bakifrån när du tvärbromsar.
Under körningen kan systemet diskret

påpeka felhandlingar som du då och då gör
dig skyldig till. Varje bil får en inbyggd

körlärare som med aldrig slappnande vak-
samhet kontrollerar vad du gör och varsamt
korrigerar fel så att du successivt blir en allt
bättre förare, som behöver färre och färre
tillrättavisningar.

I dimma, mörker, tätt snöfall och över
huvud taget när sikten är nedsatt kan syste-
met, som har elektronisk sikt, hjälpadig. I
god tid får du förvarning om vad som finns
eller är på väg ini din körsektor.

Myndigheterna, som ansvarar för trafik-
regleringen. behöver inte längre som nu
begränsa sig till att försöka lösa upp inträf-
fade köer. Genom att man i förväg vet hur
många som är påväg att göra vissa resor.
räknar med att köra på vissa vägar, kan
man genom att styra trafiken undvika att
det överhuvudtaget inträffar några köer.

I korsningar behöver vi inte längre stå
och vänta vid rödljus när det inte närmar sig
någon på den korsande vägen De nya
systemen kan snabbt och smidigt räkna ut
bästa strategin för att lösa upp knutar i
korsningar.

Myndigheterna ser naturligtvis även
andra möjligheter med dessa avancerade
system. Man kan lätt övervaka att vissa
givna regler efterföljs (å andra sidan be-
hövs inte alls lika många stelbenta regler, .
som vi nu har). Om överträdelser sker är
det lätt att debitera böter. Vill man införa
tullar eller beskattning efter väganvänd-
ning är detta lätt att lösa (kanske för lätt?).
Därmedär vi inne på en del nya problem

som användningen av den nya teknologin i
trafiken kan leda till.

Storebror ser dig?

- Det största problemet är sannolikt att de
nya systemen hotar den personliga integri-
teten. Det är lätt för dem som har insyn i
systemet att hela tiden veta vad du gör, var
du befirmer dig. Ett sådant system kommer
aldrig att accepteras och användas. Detta
hot måste och kan undanröjas.

Ett annat problem är om egenkontrollen
och körglädjen försvinner. Om förare inte
längre känner att det är de som har kontrol-
len över bilen utan systemet, så kommer
systemet att avvisas

Ytterligare ett problem kan bli att förarna
anpassar sitt körsätt till det nya systemet på
ett sådant sätt att de tar ut hela effekten i
form av höjd hastighet. Då löper vi risk att

 

inte få de säkerhetseffekter vi hoppas på.
Detta problem måste studeras vidare.

Tillförlitligheten kommer att bli kritisk.
Skall man kunna använda dessa nya system
i kritiska manövrer såsom t ex omkörningar
så krävs en enorm tillförlitlighet. Utan den
kommer systemen snabbt i vanrykte. .
De nya systemen måste bli användarvän-

liga: Dagens persondatorer är ett avskräc
kande exempel på hur det inte kan få se ut.
Dessa fordonsbaserade datorsystem måste
lätt. snabbt och enkelt kunna användas av
alla _» även tex äldre förare, som aldrig
arbetat med datorer.

Ett annat problem, som kan visa sig kri-
tiskt, är frågan om i vad mån information
irme i fordonet kan distrahera föraren då
det gäller den information som måste vara
den primära - nämligen den trafiksituation,
som han ser genom vindrutan Här måste vi
vara på vår vakt så att vi inte skapar nya
problem när vi löser de tidigare. Ett sätt att
minska denna distraktionsrisk är att arbeta
med talad infomation.

Slutligen har vi frågan om hur systemen
ska införas Under överskådlig framtid
kommer det att finnas fordon som icke är
utrustade med de nya systemen. Sverige
har en i internationella sammanhang
osedvanligt lång bilmedellivslängd nära
20 år för många fabrikat.

För att vi ska kunna dra full nytta av den
nya tekniken krävs troligen att vi vid en viss
tidpunkt lagstiftar om att alla trafikanter ska
ha en viss billigbasutrustning. Idéer om hur"
sådan billig basutrustning, med ett pris
under hundralappen. skulle kunna se ut
finns redan

Slutord

Denna nya teknik finns redan. Låsnings-
fria bromsar är bara ett exempel. Tekniken
kommer att på många sätt införas på framti-
dens bilar och längs framtidens vägar. Men
dess utformning, utveckling, tillämpning
och effekter är inte självklara. Det är därför
viktigt att vi både industri och myndighe-
ter - aktivt deltar i den nationella och inter
nationella process som kommer att styra
utvecklingen Annars är risken att vi får
något som vi inte vill ha i vår svenska trafik
men som vi ändå får betala för.

Minns att Prometheus straffades grymt
för att han stal elden från gudarna!

 

 

fråga systemet om detär OK.

 

Fordonsdatorema ståri ständig kontakt med varandra och
kan varnaförama om enhz tisksituatz on hållerpå attutveckla
sig. Om förarna önskar göra en viss undanmanöver kan du
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