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FÖRORD

Denna rapport utgör dokumentation från ett seminarium om sambandet

mellan datateknik och vägtransporter. Under i stort sett hela sjuttiotalet

har diskussionerna varit mest inriktade mot hur teletekniken skall kunna

ersätta s k face-to-face kontakter som normalt kräver en tjänsteresa.

Med tiden har begreppen vidgats till att omfatta även de möjligheter som

finns att decentralisera arbetsplatser och arbetsfunktioner med hjälp av

den nya datatekniken.

Rapporten avslutas med en kortfattad sammanställning av de frågeställ-

ningar som behandlades under paneldiskussionen.

Rapporten har sammanställts av Stina Järmark, VTI.

Kenneth Asp
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II

ABSTRACT

This report contains the basic material used in the various lectures held

during the seminar "How data technology will affect future road

transport".

A survey of various factors determining the possibilities of tele-

communications in replacing transportation was made in the lecture "Will

data technology affect travel?" by Kenneth Asp, VTI.

Ove Svidén, Linköping Institute of Technology, discussed geographical

mobility in four different situations; the stagnation situation, the

automotive situation, the information situation and the synergy situation.

"Neighbourhood 90 - Outlook on the electronic age" is a discription by

Bengt Sahlberg, Nordplan, of a neighbourhood centre, where it is possible

to study whether telecommunications can be used to despecialise working

life by decentralising various types of work.

Different innovations in computer technology of importance to the'

transport sector were described in "Potential applications of new

computer and telecommunications technology in distribution and transport

systems" by Sten Wandel, Linköping Institute of Technology.

The possibilities of existing and planned telecommunication facilities

were presented by Alex Eckerström, National Telecommunications

Administration in the lecture "Do new telecommunications services allow

more freedom, time and space?"

Kåre Rumar, VTI, in his lecture "Using modern electronics for information

transfer to car drivers - help or hindrance?", described how the production

system has relieved man of physical work through the introduction of

machines and computers.

In the last lecture "Can electronic information and control systems assist

road traffic" Anders Lindkvist, TFK, discussed whether traffic safety and

trafficability can be improved by information and control systems based

on data technology.
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III

SAMMANFATTNING

Rapporten innehåller underlaget till de olika föredrag som hölls vid

seminariet "Hur kommer datatekniken att påverka de framtida vägtrans-

porterna?"

Det första anförandet av Kenneth Asp, VTI, har rubriken "Kommer

datatekniken att förändra resandet?" En genomgång görs av olika faktorer

som bestämmer telekommunikationernas möjligheter att ersätta transpor-

ter. Den moderna datatekniken kan i princip påverka transporterna genom

substitution, kontroll, generering samt förändring av markanvändningen.

Ett försök görs också att överslagsmässigt beräkna hur mycket av det

framtida resandet som kan substitueras med telekommunikationer. Totalt

redovisar kalkylen en nettoeffekt av 540% mindre antal resor. Det

konstateras också att tillgängligheten till datorresurser ökar med orts-

storleken. Detta torde innebära att om detta förhållande kommer att

bibehållas så kommer också det regionala utvecklingsmönstret att bestå i

framtiden.

I det andra anförandet tar Ove Svidén, LiTH, upp fyra olika scenarier som

har sina utgångspunkter i den geografiska rörligheten (geomobilitet) och

bilens framtida möjligheter att tillgodose denna. De fyra scenarierna har

betecknats som

- stagnation scenario, som i stort sett innebär en oförändrad utveck-

ling

- automotive scenario, som innebär en ökad geomobilitet med bilen

som utgångspunkt

- information scenario, som innebär en kraftig ökning av informa-

tionsöverföringen och substitution av resandet med hjälp av tele-

kommunikationer

- synergy scenario, som är en kombination av de två närmast föregå-

ende scenarierna.

I det tredje anförandet "Grannskap 90 - Fönster mot det ekotroniska

samhället", redovisar Bengt Sahlberg, Nordplan, om den s k grannskaps-

central som planeras att igångsättas i Nykvarn. Syftet med detta experi-

ment är att ge olika intressenter möjlighet att studera om och hur man
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IV

med tele/datateknikens hjälp skulle kunna "avspecialisera" arbetslivet

genom att decentralisera olika arbetsfunktioner. Grannskapscentralen

skall kunna utnyttjas av förvärvsarbetande, som rekryteras ur lokalbefolk-

ningen, men som skall kunna arbeta för olika arbetsgivare. Kanske

skymtar vi genom fönstret konturerna av den ekotroniska tidsåldern, där

huvudingredienserna är lika delar ekologi och elektronik.

I det fjärde anförandet "Potentiella tillämpningar av ny dator- och

telekommunikationsteknik inom distributions- och transportsystem" av

Sten Wandel, LiTH, behandlas olika datortekniska innovationer som kan ha

betydelse för transportsektorn. Exempel på detta ges inom CAD/CAM-

området, mikrovågsteknik och mikrodatorer i bl a fordon, trafikledning

och materialhantering.

I det femte anförandet av Alex Eckerström, Televerket, med rubriken

"Ger nya teletjänster frihetsgrader i tid och rum?" behandlas befintlig och

i framtiden närliggande teletekniks möjligheter att underlätta informa-

tionsöverföringen. Exempel härpå är olika former av telemötessystem,

videokonferenser och datorstödd telefonvakt, elektronisk postservice,

teledata/datavision etc.

I några scenarier redovisas teleteknikens möjligheter som hjälpmedel vid

en rättegång, för att klara en expressfrakt samt att klara av ett

brådskande offertuppdrag trots att personen i fråga befinner sig på en

utlandsresa.

Kåre Rumar, VTI, utvecklade i ett anförande med rubriken "Användning

av modern elektronik för informationsöverföring till bilförare - fara eller

fördel?" hur produktionssystemet stegvis avlastat människan det fysiska

arbetet genom införandet av maskiner och datorer. Detta har inneburit

att människan avskärmats från själva arbetssituationen, vilket har skapat

en ny typ av arbetsmiljömässiga problem. På samma sätt har människan

avskärmats i trafiken med allt mindre återkoppling till den situation man

befinner sig i. Datorn kan i fordonet användas för att helt ta över

avkänning, beslut, åtgärd - t ex antilåsbromsar. När olika sådana datorsys-

tem införs är det människans egenskaper som skall vara dimensionerande.
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I det avslutande anförandet "Kan elektroniska informations- och regler-

system underlätta vägtrafiken?" tog Anders Lindkvist, TFK, upp frågan

om trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras med informa-

tions- ooh reglersystem (IRS) baserade på modern elektronik och datatek-

nik.
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SUMMARY

This report contains the basic material used in the various lectures held

during the seminar "How data technology will affect future road

transport".

The first lecture, given by Kenneth Asp of the VTI, was entitled "Will data

technology affect travel?". A survey was made of various factors

determining the possibilities of telecommunications in replacing

transportation. Modern computer technology can in general influence

transportation through substitution, regulation, generation and alteration

of the use of land. An attempt was also made at a general calculation of

how much future travel can be substituted by telecommunications. The

calculations showed an overall net effect 5-10% fewer journeys. It was

stated that access to computer resources increases with the size of the

particular town or city. It would follow that if this trend continues the

present pattern of regional deve10pment would also continue in future.

In the second lecture, Ove Svidén of Linköping Institute of Technology

took up four different situations based on geographical mobility

(geomobility) and the future possibilities of the car in satisfying these.

The four situations have been termed

- the stagnation situation, which generally means unchanged

development

- the automotive situation, which means increased geomobility based

on the car

- the information situation, which means an extensive increase in

information transfer and substitution of travel with the aid of

telecommunications

- the synergy situation, which is a combination of the last two

situations.

In the third lecture "Neighbourhood 90 - Outlook on the electronic age"

Bengt Sahlberg, Nordplan, described the neighbourhood centre planned to

be set up in Nykvarn. The purpose of the experiment is to allow different

organisations to study whether telecommunications/data technology can

be used to despecialise working life by decentralising various types of
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work. The neighbourhood centre will be available to paid employees

recruited from the local population but working instead for a number of

different employers. This outlook can be seen as a pointer towards the

electronic age where the main characteristic is equal emphasis on ecology

and electronics.

In the fourth lecture "Potential applications of new computer and

telecommunications technology in distribution and transport systems"

given by Sten Wandel of Linköping Institute of Technology different

innovations in computer technology were described, which may be

important in the transport sector. Examples of these innovations were

given, such as the CAD/CAM field, microwave technology and micro-

computers in, among other things, vehicles, traffic control and materials

handüng.

In the fifth lecture, given by Alex Eckerström of the National

Telecommunications Administration and entitled "Do new

telecommunications services allow more freedom, time and space?" the

subject comprised existing and planned telecommunications facilities to

aid information transfer. Examples of these facilities are different types

of telecommunications systems for conferences/meetings, video-

conferences, computer-aided telephone answering, electronic mail,

teledata/datavision etc. The possibilities of telecommunications

technology in various situations were described, such as an aid in court

proceedings, express freight services, or in obtaining an urgent tender

although the personnel involved are abroad on a business trip.

In the lecture entitled "Using modern electronics for information transfer

to car drivers - help or hindrance?" Käre Rumar of the VTI described how

the production system has successively relieved man of physical work

through the introduction of machines and computers. This has meant that

man has been screened off from the actual working environment, which

has created a new type of problem in this area. In the same way, man has

been screened off in the traffic environment with less and less feedback

from his situation. Computers in vehicles can be used to completely take

over sensing, decisions and actions. When computer systems of these types

are introduced human Characteristics must constitute the dimensioning

factor.
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VIII

In the concluding lecture "Can electronic information and control systems

assist road traffic?" Anders Lindkvist of the TFK took up the question of

whether traffic safety and trafficability can be improved by information

and control systems (IRS) based on modern electronics and data

technology.

VTI RAPPORT 241



IX

PROGRAM

Inledning
Generaldirektör Bertil Ström, VTI

Kommer datatekniken att förändra resandet?

Kenneth Asp, VTI

Bilen och telekommunikationen som medel för framtida decentralisering
Ove Svidén, Linköpings tekniska högskola

Grannskap 90 - fönster mot det ekotroniska samhället
Bengt Sahlberg, Nordplan

Potentiella tillämpningar av ny dator- och telekommunikationsteknik inom
distributions- och transportsystem
Sten Wandel, Linköpings tekniska högskola

Ger nya teletjänster frihetsgrader i tid och rum?
Alex Eckerström, Televerket

Användning av modern elektronik för informationsöverföring till
bilförare - fara eller fördel?
Kåre Rumar, VTI

Kan elektroniska informations- och reglersystem underlätta vägtrafiken?
Anders Lindkvist, Transportforskningskommissionen

Hur kommer datatekniken att påverka de framtida vägtransporterna?
Paneldiskussion

VTI RAPPORT 241





KOMMER DATATEKNIKEN ATT FÖRÄNDRA RESANDET?

Kenneth Asp, VTI

VILKA FAKTORER BESTÄMMER TELEKOMMUNIKATIONERNAS MÖJ-

LIGHETER ATT ERSÄTTA TRANSPORTER?

Telekommunikationernas och datateknikens påverkan på transporterna har

diskuterats relativt intensivt mellan företrädare för olika vetenskapliga

discipliner under drygt ett decennium. Främst har diskussionerna varit

koncentrerade till hur man med hjälp av ny teleteknik såsom telekonfe-

renser, bildtelefoner etc skulle kunna ersätta s k face-to-face kontakter

eller sammanträden som möjliggjorts genom att i första hand en tjänste-

resa utförts. Med tiden har begreppen vidgats till en diskussion om de

möjligheter som kan komma att finnas för att decentralisera arbetsplatser

och arbetsfunktioner med hjälp av den nya datatekniken. Denna senare

diskussion har vid närmare studium visat sig vara mycket komplicerad på

grund av att de effekter på samhällsstrukturen som kan förutses av en

utveckling mot ökade telekommunikationer, inte entydigt pekar i en viss

riktning. Såväl endecentralisering som en centralisering av olika funk-

tioner i samhället kan skönjas. Liksom att införandet av telefonen gjort

det möjligt att geografiskt sprida ut informationen, är det lika säkert att

telefonen bidragit till en ökad befolkningstäthet i tätorterna genom att

den möjliggjort högre täthet utan att det behövt uppstå trängselproblem.

Utan telefoner skulle t ex inga skyskrapor ha byggts enligt Pool (1977).

Telefonen har inneburit att en uppdelning av större företag kunnat göras i

produktions- och administrationsfunktioner och dessutom sprida dessa

geografiskt.

Om en decentralisering av arbetsplatser/arbetsfunktioner kan åstadkom-

mas i någon större omfattning, kan effekterna på resbehov och resmönster

bli betydande. Om i t ex de större orterna en utflyttning skulle ske från

centrala delar till mer perifera delar, så kan nya centrumbildningar upp-

stå. De nuvarande, ofta radiellt uppbyggda transportsystemen, skulle inte

längre få samma betydelse. Detta skulle främst för geografiskt bundna

system såsom tunnelbana, järnväg och spårväg kunna få mycket vittgåen-

de konsekvenser. Genom ett ökat "tvärresande" kommer troligtvis bl a ett
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ökat behov av bilresor att uppstå. Å andra sidan så skulle det vara möjligt

att öka tätheten av administrativa funktioner i vissa centra med ny

datateknik därför att denna också skulle kunna bidra till att minska

trängselproblem och öka trafiksäkerheten genom olika sofistikerade kont-

roll-och övervakningsmöjligheter.

Möjligheterna att spara energi genom att substituera transporter har

tagits upp i flera studier (se t ex Elvested1979, Sahlberg-Engström 1978,

Katsoulis 1976 och Tyler m fl 1977). Den totala energibesparingen inom

transportområdet som har beräknats genom att telekommunikationer

ersätter främst långväga resor har beräknats ligga i intervallet 0,5% -7%,

med en tyngdpunkt kring 1% -3%.

De faktorer som kommer att påverka den framtida utvecklingen av

transporter och telekommunikationer är många, som framgått av den här

korta beskrivningen. På lång sikt kan datateknikutvecklingen leda till

djupgående strukturella förändringar i samhället. Här behövs ytterligare

forskning främst i form av olika konsekvensanalyser för att en tillräcklig

framförhållning skall kunna upprätthållas. Faktorer som behöver studeras,

såväl enskilt men främst samspelet mellan dem, är bl a

- trender beträffande kostnadsutvecklingen hos transporter och tele-

kommunikationer

- teknisk utveckling (teknikvärdering av såväl komponenter som sys-

tem)

- utvecklingen avproduktion, sysselsättning, regionalekonomi, kon-

sumtion, energi m m.

Enstaka intressanta variabler när det gäller att prognostisera val av

kommunikationsmedium (telefon, brev, bil etc), är bl a

- ekonomiska variabler såsom löneniVåer och energikostnader

- kommunikationsvariabler såsom typ av media, tidsåtgång för kom-

munikation, antal inblandade personer m m

- beteendevariabler såsom attityder, sociala relationer

- tekniska variabler såsom tillgänglighet till viss kommunikationstek-

nik
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- organisatoriska variabler såsom företagsstorlek, funktionsuppdel-

ning, decentralisering m m

- kontrollvariabler såsom bättre övervakningssystem vilket ger effek-

tivare transporter och större kapacitetsutnyttjande.

Såsom framgår av denna uppräkning är det många aspekter som kan läggas

på telekommunikationsutvecklingen. På effektsidan beträffande transpor-

ter är det främst fyra områden som är intressanta att koncentrera vidare

studier på, nämligen

- telekommunikationernas möjligheter att substituera transporter

- telekommunikationernas påverkan på markanvändningen

- telekommunikationernas möjligheter att effektivisera transporterna

- telekommunikationernas möjligheter att förbättra trafiksäkerheten.

KOMMER DATATEKNIK- OCH TELEKOMMUNIKATIONSUTVECK-

LINGEN ATT PÅVERKA TRANSPORTERNA?

Transporter och telekommunikationer är såväl konkurrerande som komp-

letterande tekniker för att över ett visst avstånd överföra information,

upprätthålla en funktion eller uppnå en personlig kontakt. I princip kan

telekommunikationerna påverka transporterna på fyra sätt:

substituera transporter

- kontrollera transporter och göra dessa säkrare och effektivare

genom optimering av fordonsparken, energi och miljö t ex via

datorbaserade trafiklednings- och trafikplaneringssystem

- generera nya transporter genom att telekommunikationerna vidgar

kontaktytorna '

- förändra transportmönster på sikt genom att telekommunikationerna

kan medföra andra lokaliseringsmönster och nya ekonomiska och

sociala aktiviteter.

Den tillväxtdynamik som bestämmer telekommunikationernas utveckling

är naturligtvis beroende på hur det- organisatoriska och sociala samspelet

är organiserat i samhället. När det gäller interaktiv kommunikation så kan
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denna i princip uppkomma dels slumpmässigt genom att individer av en

händelse träffas, dels planerat genom att flera individer träffas på en

förut bestämd plats, dels genom långväga telekommunikation eller per

brev som kräver viss väntetid för svar. Genom att studera hur trenderna

utvecklas för dessa olika kontaktformer kan vissa indikationer erhållas om

den framtida utvecklingen. Ett mycket grovt mått kan vara att studera

utvecklingen av transporter och telekommunikationer samt förvärvsarbe-

tande inom olika sektorer. Se tabell 1.

Tabell 1 Procentuell förändring av några faktorer med anknytning
till telekommunikationer och transporter perioderna
1970-75 och 1975-80. Källa: Statistisk Årsbok 1975 och
1981

 

Procentuell förändring för perioden

        

1970-1975 1975-1980

Ingenjörer med elkraftteknik och

teleteknik (antal) +14

Systemmän och programmerare

(antal) +41

Datamaskinoperatörer
(antal) + 4

Samfärdsel (exkl post och tele)
(antal) i 0

Samtliga förvärvsarbetande + 4

Antal samtalsmarkeringar för

telefon/invånare +24 +18

Antal postförsändelser/invånare +11 +16

   

De relativa förskjutningarna från transporter mot telekommunikationer

kommer att fortsätta. Detta innebär i och för sig inte att transporterna i

absoluta tal behöver minska, men på sikt indikerar utvecklingen att en

förskjutning kommer att ske i samhällets struktur beträffande såväl

ekonomiska som sociala relationer. Sådana effekter kan komma att

påverka även lokaliseringsmönstret och resandet.
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Telekommunikationssystem är liksom transportsystem beroende av den

befintliga samhällsstrukturen. Denna struktur kommer att påverka tele-

kommunikationernas uppbyggnad och därmed tillgänglighet och geogra-

fiska spridning. Avgörande kommer bl a avgiftsstrukturen att vara. Denna

är nödvändig för systemets bevarande och utveckling. Ett exempel på

detta kan dagens telefonsystem vara. Största tillgängligheten för flest

antal individer för den minsta kostnaden finns i Stockholmsområdet. För

_e_g markeringsavgift kan en abonnent i Stockholm nå ca 1 miljon andra in-

divider, medan motsvarande för en abonnent i exempelvis Borgholm bara

är ca 10000. Tillgängligheten till datacentraler kan till stor del bestämma

lokaliseringen av företagen och främst då dess centrala och beslutsfattan-

de funktioner. Detta innebär att telekommunikationer/datateknik hittills

har följt den regionala och rumsliga fördelning som för närvarande finns,

dvs datatekniken återspeglar till stora delar de regionala olikheterna.

Tätheten och antalet av datacentraler och terminaler är störst i de

största orterna och avtar med tätortsstorleken (jfr t ex Pautrat 1978).

Även om datatekniken i sig kan verka decentraliserande genom att bl 8 ha

en enhetsprissättning för överföring av information oberoende av avstånd,

så kvarstår det faktum att lokaliseringsfördelar kommer att finnas i

större grad ju större tätorten är. Nackdelar i form av trängsel m m har ju

redan idag flera internationella storstäder. I Sverige kommer inga stor-

stadsproblem av denna dimension att uppstå på grund av landets alltför

låga befolkningsstorlek. I de internationella jättestäderna kommer dock

datatekniken kanske att snabbare än annorstädes kunna verka för en viss

decentralisering.

Det förhållandet att datateknikutvecklingen återspeglar den ekonomiska

hierarkin/strukturen i samhället innebär att den också kan ha en centrali-

serande effekt. Överblick och central information om ett företag, organi-

sation m fl kan effektivare hållas samman än idag, vilket underlättar

centralt beslutsfattande och strategisk planering. Detta innebär att den

sk makten i olika verksamheter kan koncentreras rumsligt. Samma

stordriftsfördelar av rumslig maktkoncentration som finns idag kommer

troligtvis att finnas även i det framtida datatekniksamhället. Den invänd-

ningen kan naturligtvis göras att tekniken för informationsöverföring

medger att en rumslig decentralisering även av beslutsfattande funktioner
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kan göras. Det som möjligen talar mot detta är dels att tillgängligheten

till datatekniska resurser ökas med tätortsstorlek, dels att själva besluts-

fattandets organisationsstruktur till stora delar förutsätter face-to-face

kontakter. Flera internationella studier har uppskattat att ca 40-65% av

affärssammanträden inte kan substitueras (se t ex Tyler 1978, Darmstadt

1975). En slutsats av denna diskussion är att själva rörligheten dvs de

enskilda individernas och särskilt de enskilda beslutsfattarnas möjligheter

att förflytta sig är av vital betydelse och kommer troligtvis att fortsätta

vara så under överblickbar framtid.

HUR MYCKET AV DET FRAMTIDA RESANDET KAN SUBSTITUERAS

MED TELEKDMMUNIKATIDNER?

Hur mycket av resandet som skulle kunna substitueras med telekommuni-

kationer har varit föremål för många utredningar under senare år.

Begränsningarna av dessa studier har varit att de har försökt göra

teoretiska maximiuppskattningar utan att göra några empiriska utvärde-

ringar. Dessutom har kunskaperna som vilken typ av resor som skulle

kunna substitueras varit alltför begränsad, eftersom en tillräcklig ned-

brytning av det tillgängliga underlagsmaterialet inte låtit sig göras. När

det gäller t ex tjänsteresor vet man litet om den betydelse den enskilde

resenären tillmäter själva resandet som sådant. En studie av Westrum

(1972) visade bl a att ca 50% av tjänsteresenärerna tyckte om att flyga

och 37% uppskattade att komma bort från kontoret.

Andra begränsningar i diskussionen om substitutionseffekter utgör det

faktum att det är nästan alltid som enbart efterfrågesidan behandlas.

Effekterna på transportutbudet berörs sällan, dvs om 20% av tjäns-

teresorna skulle kunna föras över till telekommunikationer så är det inte

säkert att transportutbudet kan minskas på motsvarande sätt.

Det torde ocksâ vara en relativt enad uppfattning om att en ökning av

telekommunikationerna också kan leda till ett ökat resande. Detta skulle

bli en effekt av att organisationers och individers kontaktstruktur vidgas

och förändras genom telekommunikationernas snabbhet och okänslighet

för avstånd. Ett av de få försök till skattning av såväl substitutions- som

genereringsmöjligheter som gjorts redovisas i figur 1.
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Figur 1 Sammanvägning av tänkbara substitutions-och genere-
ringseffekter på transportomrâdet (inomregionala resor)
vid en framtida ökad användning av telekommunikation.
Källa: Engström-Sahlberg 1977 ur Tyler (1975)

Vilka substitutionseffekter skulle kunna beräknas för svenska förhållan-

den? Här, liksom i de tidigare refererade studierna, kan endast vissa

skattningar göras i form av sk intellectual guesses, med utgångspunkt

från den kunskap som finns om resandet.

Den typ av resande som skulle kunna substitueras är främst arbetsresor,

vissa besöks- samt skolresor. När det gäller arbetsresor är det bara vissa

speciella typer av arbeten som är möjliga att förlägga till hemmet. På

sikt kan det emellertid bli möjligt att decentralisera vissa arbets- och

tillverkningsrutiner. Möjligheterna för attdetta skall bli genomförbart är

dock begränsade. Med dagens samhällsstruktur råder det förhållandet att

det inte kostar företagen något för att dessâpersonal skall komma till

arbetsplatsen. Om en tillverkning delas upp och sprids geografiskt dit

människorna bor (i förorter och mindre tätorter) innebär detta reellt att

företaget belastas med extra transporter, såvida inte hela tillverknings-
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kedjan kan flyttas ut. Det torde inte vara tillräckligt ens med sofistikera-

de telekommunikationer/datateknik för att bringa ned kostnaderna så att

en uppdelad produktion kan bli mer lönsam än stordrift. Skulle ny teknik

kunna göra en uppdelad produktion mer lönsam än dagens mer kon-

centrerade produktion, skulle det ändå innebära att en koncentrerad

produktion med den nya tekniken vore att föredraga ur ett strikt

företagsekonomiskt perspektiv. Beträffande överföring av vissa arbets-

funktioner till hemmet torde flera praktiska hinder bli svåra att överbryg-

ga. Det gäller främst kraven på arbetsmiljö och sociala kontakter (jfr

SINDs utredning om elektronikindustrin rapport 1982:1). Den nya datatek-

niken ger vissa farhågor för att den sociala isoleringen inte enbart kan bli

ett problem vid "hemarbete" utan även på arbetsplatsen.

För Skolresor kan troligtvis en viss reduktion erhållas genom att främst

viss högskoleundervisning skulle kunna bedrivas i hemmet med hjälp av

"hemdatorer" . Nettoeffekten på resandet av denna verksamhet är dock

mer osäker eftersom tekniken medför att alltfler får tillgänglighet till

denna form av studier. Detta kan t o m innebära en genereringseffekt mot

ett ökat antal resor, eftersom viss kontakt måste hållas med en högskola

för experiment- och seminarieverksamhet samt examinationer.

Även för besöksresor kan modern datateknik substituera vissa resor. Här

liksom för Skolresor innebär förbättrade telekommunikationer att det blir

lättare att upprätthålla och utvidga de sociala kontakterna. Detta kan

leda till ett ökat antal resor.

För andra typer av resor torde möjligheterna till substitution vara ganska

små. Om t ex inköpsresor skall ersättas med telekommunikation erfordras

troligtvis en ganska radikal attitydförändring som endast kan uppnås på

sikt.

Att ersätta serviceresorna (besök hos tandläkare, läkare, resa för barntill-

syn mm) torde vara i stort sett obefinliga även i ett långsiktigt

perspektiv.

Ett försök till grov skattning av de resor som är möjliga att substituera i

det svenska samhället, kan göras med utgångspunkt från resvaneundersök-
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ningen 1978 (SCB) samt levnadsnivåundersökningen från samma år (SMT

1981:20) och TFD 1982:1, enligt följande.

1 Den typ av tjänstemän som har arbetsuppgifter där anknytning till

dator- och terminalarbete kan ingå och som därmed eventuellt kan

utföras i hemmet och med en restid över 90 minuter till arbetsplat-

sen kan skattas till ca 1,4 miljoner. Om 20% av de, som arbetar med

sådana arbetsuppgifter skulle kunna göra detta i hemmet motsvarar

de substituerade resorna ca 6% av samtliga arbetsresor och ca 2%

av totala antalet resor.

2 Om antagandet görs att ca 40% av samtliga tjänsteresor kan

ersättas med telekommunikationer motsvarar detta ca 3% av totala

antalet resor.

3 Om 20% av skolresorna skulle kunna substitueras skulle detta

motsvara ca 0,5% av totala antalet resor.

4 Av besöks- och fritidsresor utgörs ca 50% av besök hos släktingar

och vänner. Om 20% av dessa skulle kunna substitueras med

telekommunikationer skulle detta motsvara en minskning av totala

antalet resor med ca 3%.

En totalsummering av denna enkla kalkyl skulle i runda tal innebära att ca

9% av det totala resandet skulle kunna substitueras. De genereringseffek-

ter som skulle kunna erhållas är ännu svårare att kalkylera, men torde

troligtvis inte överstiga hälften av den nämnda substitutionseffekten. Det

är i första hand tjänste- och besöksresor som skulle erhålla genere-

ringseffekter. Totalt skulle kalkylen innebära en nettoeffekt av ca 5-10%

mindre antal resor. Som en jämförelse kan nämnas att internationella

studier av samma överslagskaraktär som den här gjorda har ofta redovisat

nettoeffekter kring 10-20%.

Det är kanske på sin plats att framhålla att alla kalkyler och prognoser

som hittills gjorts internationellt i denna fråga har överskattat effekter-

na, i alla fall fram till 1980. Detta indikerar att de attitydförändringar

som måste komma till stånd för att den nya tekniken skall medföra

transportstrukturella förändringar är av relativt långsiktig natur.
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Figur 2 Hypotetisk berakning av substitutions- och genererings-
effekter på transporter av ökade telekommunikationer

NÅGRA SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER

Denna korta uppsats har endast syftat till att peka på vissa av de problem

och utvecklingstendenser som kan komma att utmärka sambandet mellan

framtida transporter och datateknik/telekommunikationer. De studier som

hittills utförts ger en varierad och i många fall motsägelsefull bild av hur

datatekniken kommer att påverka samhällsstrukturen.

Stora möjligheter finns tex att med den nya tekniken decentralisera

organisationer och beslutsfattande såväl funktionellt som geografiskt. Mot

en sådan utveckling - åtminstone på kort sikt, dvs i detta fall fram till

sekelskiftet - talar det faktum att tillgängligheten till datorresurserna

ökar med ortsstorlek. Detta innebär i princip att det nuvarande regionala

utvecklingsmönstret kommer att bibehållas inom överblickbar framtid.
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Olika möjligheter att substituera resandet kommer att finnas, men en viss

resgenereringseffekt av en ökad kommunikation kan inte uteslutas. Storle-

ken av dessa effekter är ännu i stort sett okänd.

De största förändringarna på kort sikt torde datatekniken kunna ge på

tranSporterna genom olika kontroll-och övervakningsfunktioner. Detta

leder till ett bättre kapacitetsutnyttjande av de befintliga transportresur-

serna och troligtvis till en förbättrad trafiksäkerhet. Vissa integrerings-

problem kan dock uppstå vid olika former av övervakningssystem för

individer, t ex inmontering av "svarta lådor" i fordon för färdregistrering

(hastigheter, position mm). Dessa och andra näraliggande frågor om

datateknikens effekter på människornas vardag har diskuterats under

många år och kommer att fortsätta att diskuteras även i framtiden.

Den framtid vi går till mötes kommer inte att över en dag, månad eller

ens är radikalt förändra vår tillvaro. Med små stegvisa förändringar

kommer datateknikens utveckling att omdana den nuvarande samhälls-

strukturen. Några mer märkbara resultat kommer inte att kunna utläsas

förrän efter decennier. Om vi skall kunna påverka och styra utvecklingen

av de effekter datatekniken medför, erfordras ökade kunskaper om vilka

processer och faktorer som styr denna utveckling. Sådana kunskaper är i

dagsläget ganska bristfälliga.
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AUTOMOBILE USAGE STRATEGIES IN A FUTURE INFORMATION

SOCIETY

Ove Svidén, Linköping Institute of Technology

INTRODUCTION

There is a conflict between automobile usage and living in cities. Gabriel

Bouladon has formulated the dilemma in the following way:

"The present day city mirrors the internal conflict of modern man. He

wants to live in towns and preferably in towns which are pleasant to live

in. But at the same time he does not wish to be deprived of his car, and

indeed can not do without it. Yet the present day automobile has shown

itself to be incompatible with the city. Is there any hope of resolving this

dilemma in the next generation without endangering a powerful

automobile industry, probably vital to the survival of our industrial

society...?" (2).

How can this conflict between dwelling and mobility be solved?

l By better information and communication technology that will

substitute some of the travel by automobile today?

2 By the develOpment of the automobile into an 'ecological vehicle',

clean, silent and "inherently safe at any controlled speed". Can the

future automobile industry produce this ecological vehicle? An

ecological car that is "rigorously non-polluting", has a "long life" and

is "almost maintenance free and capable of being driven by anybody"

according to Bouladon.

3 By a synergy between the above mentioned two directions of higher

information standard ggg_ higher mobility? Is this synergy a counter-

force against cities? Can it be used as a policy - a tool for an

evolving decentralization? Do we want semi-automatic highways

with ecological vehicles and high info-mobility?
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In the paper are discussed some of the changing values, lifestyles and

demands that can influence automobile usage in the future. The technical

content of a possible future information society is presented briefly. Some

automobile technology trends are also discussed.

Four scenarios are outlined together with tentative estimates of

automobile usage levels.

In summary the paper presents a framework for an in-depth study of

automobile usage behaviour and stategies, to be performed as part of the

Swedish program of the international Future of the Automobile Program.

CHANGING VALUES, LIFESTYLES AND DEMANDS

Automobile usage strategy is a behavioural variable. The strategy is the

result of a number of personal choices, such as: Shall I take the car or

shall I take the bus today? Do I have to visit Daphne or shall I call her

over the phone? Can I do the sh0pping at the supermarket on the way

home from work? Does my husband want to be picked up from the library

before or after my visit to the supermarket? I do wish we had two cars in

the family! I desperately want to visit my parents during the weekend...

The need for automobile transport is a complicated mix of demands for

geographical mobility and liberty of choice. It represents a possibility' to

commute to work and to make social contacts in spite of geographical

distances.

Geographical mobility, or for short geomobility, is in great demand. In

 

this study the automobile is taken as the basic element in satisfying this

demand.

There also seems to be an increasing demand for quality information, as

argued in the following.

During the last two decades new lifestyle patterns are evolving. Arnold

Mitchell and Christine MacNulty at SRI International have performed an
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extensive study on Changing Values and Lifestyles (6). They are describing

the present evolution of new values as a shift from 'outer directed' to

'inner directed' values.

Those with typically outer directed values can be described as 'Achievers'

and 'Emulators'. Achievers are oriented toward activity, success, wealth

and prestige. Emulators are spectacularly outer directed, taking

Achievers as style and trend setters.

Those with inner directed values are more individualistic, experimental

and in the arrived ages more socially conscious. They are for the

environment and demand quality of goods and value excellent education.

Among them we find people inclined for a "voluntary simplicity"

demanding "quality of life" in general.

When this shift occurs, there will be a marked change in automobile

consumer patterns. The 'outer directed' see the car more as a status

symbol. The 'inner directed' see the automobile chiefly as a means for

transportation and, in some cases, even see the automobile as inferior to

other modes of communication. A meeting person to person can be

 

replaced by a telephone contact, a data conference or a videophone

dialogue.

This indicates a demand for high quality information as a consequence of

a shift in values. This shift may become the 'motor' for the rapid

development of information technology.

Thus we may see geomobility and information as two dimensions in the

evolution of society.

Which factors other than geomobility and information have to be

considered when studying automobile transport usage in the future?

The environmental concern seems to be a major factor behind the

 

development of cleaner, more silent and fuel efficient cars. The issue of

energy conservation and the difficulty of the oil industry to maintain

gasoline and diesel fuel qualities, might force the automobile industry to
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abandon the IC engine principle. These factors may have a long range and

thorough impact on the technical deve10pment of the automobile.

Decentralization is a factor linked to the environmental issue, a "return

 

to nature" movement. Suburban living can be seen as a first step towards

truly decentralized 'trans-urban' town structures, with spread out housing

patterns integrated by road networks.

Increased automation. The manual control of all kinds of technical

operations is taken over by servo-mechanisms (mechanical, hydraulic,

electrical, electronic and/or 0ptronic). Man is relieved of his 'inner loop'

behaviour and left with monitoring tasks and, more important, free to set

the longer term control criteria.

Another factor, which is partly related to automation, is a concern for

reliability and safety in the technology that serves man. Our "smart"

 

machines, "intelligent" robots and information technologies are of no

value if they can not be relied upon and are not safe in Operation. The

maintenance of today's automobiles is often a nuisance to the owner.

THE INFORMATION SOCIETY

"Telematic Society: A challenge for tomorrow" (J Martin (8)).

"We no longer have ten years to bring about the transformation of the

industrial society, based on energy, into the computer society, based on

information" (3-.) Servan-Schreiber (10)).

 

The concept 'Information Society' is chosen here with a view to indicate a

possible and plausible future environment for the automobile and its use, a

time when many of the advanced R 6: D achievements today in micro-

electronics, computing and communication networks have become part of

everyday life.

One product, or rather family of products, is the synthesis of the present

TV-set, the typewriter and the telephone. This _tgledata terminal, TEDA
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for short, is based on technology now in the advanced stages of research

and development. It can take the following shape:

TEDA has a flat colour TV screen with digitally generated pictures of a

quality seen in art reproductions today. It has a telephone function with

high fidelity quality and it has a shape and weight lika a book or

magazine.

TEDA is linked to other TEDAs and databanks with a high capacity

communication network system utilizing glass fibre optics and satellite

technology. It has its beginnings today as office data terminals, home TV-

games, TELEX, Telefacsimile, personal computing, computer art,

Datavision, Prestel, databanks, video and the like.

This type of information technology in different shapes and with different

forms and functions might spread from offices, banks and libraries to

sh0ps and homes. The present cash register will probably be one of the

first items to be substituted by a TEDA-terminal for instant cash

transfers from buyers to the seller's bank account.

When will this high standard of information be available in our society? In

the year 2000 or in the year 2020? Will it take as long as the introduction

of the automobile, a hundred years?

AUTOMOBILE TECHNOLOGY TRENDS

The concern of the l970's with air pollution raised doubts with respect to

the possibilities that future IC automobile engines could meet stringent

emission standards. Development work with new engine concepts started

all over the world. Alternatives like the Stirling, Brayton (turbine) and the

Rankine (steam) principle are being tested. Electric battery improvement

schemes and fuel cell research aimed at large scale applications in

electric pr0pulsion of vehicles are on the agenda.

Drastically rising oil prices since 1973 has contributed to a change in the

balance of technical development criteria. New insights into the Otto and

Diesel engine principles indicate considerable development potentials.
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The demand for improved safety has lead to crash absorbing automobile

body designs. R 6: D work has been performed on systems reducing the

risk for collisions and driving off the road. Anti-lock brakes can be of

significant safety value, especially in northerly areas with icy roads.

Better rear signals indicating not only braking but hard braking, moderate

braking, constant speed and acceleration have been tested. Systems with

distance measuring sensors, computing and servo controlled brakes have

been tried.

Automatic gear shift using a hydrodynamic torque converter is established

technology. Computer controlled shift - with a better fuel economy - may

come. Automatic steering is possible. Busses equipped with such 8 system

for automatic precision steering are at present beeing tested in Sweden.

The objective is to have a precision 'docking' performed between bus and

platform.

So far many of these possible measures for improved environment, fuel

economy, safety and automation have not left the laboratory.

However, if married to the deveIOpments in the information technologies,

much of the above technology will be the basis for producing the

'ecological vehicle' of tomorrow that Gabriel Bouladon is visualizing.

GEOMOBILITY AND INFORMATION QUALITY IN THE FUTURE

Geomobility and information quality are the two independent variables

selected for this study. Automobile usage is the dependent variable.

Geomobility and automobile usage can be described quantitatively, and

tentatively, in terms of passenger-kilometers.

Information quality is more difficult to describe in quantitative terms. We

will use a relative information quality level as a basis for our discussion.

The present 'c0pper wired' society can be given the number 1. The future

information society can be given the number 1000, indicating the relative

information quality merits for c0pper wire and glass fibre optics

communication systems.
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The future of the automobile and strategies for its use can be described in

four different scenarios:

l STAGNATION: low geomobility and low relative information quality

- restrained traffic

2 AUTOMOTIVE: high geomobility and low relative information

quality - expanded car ownership

3 INFORMATION: low geomobility and high relative information

quality - a substitute for travel

4 SYNERGY: high geomobility and high relative information quality -

ecologival vehicles, semi-automatic highways and high Info-Mobility

Automobile usage and relative information quality in each of the four

scenarios are indicated in the following figure.

The scenarios are briefly described in the following and then summarized

in a tableau.
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1 The STAGNATION Scenario

The present mood, lack of spirit and economic recession is the start of a

long term stagnation in the western world.

Survival and conservation becomes key concepts of human attitudes and

government policy.

A slowdown in trade and industry occurs, investments for research and

development are cut down. Industrial know-how and capacity is utilized

more for maintenance and service of old products than for expanding the

production capacity. Some deve10pment efforts are made to improve

transport systems.

The traffic is restrained.

Standard automobiles are used for car pools and as shared taxis.

Supermarkets in the perifery of cities will lose their customers due to

cost of travelling. Telephone communications increases.

Growth has become a taboo word. Pe0ple have got a lot of spare time and

start to grow vegetables in their own gardens.

2 The AUTOMOTIVE Scenario

 

This scenario assumes a long term government policy directed to improve

geomobility in society and support the automobile industry with a view to

produce an ecological vehicle and clean synthetic fuels.

Government road transportation system authorities stimulate the industry

by specifying development work, taking shared risks and supplying the

capital.

Car ownership is supported politically. No purchase tax in combination

with ten years mortgage plans make it possible for people to get access to

and operate automobiles equipped to meet ecological requirements.

Leasing arrangements are common.
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Growth is now as before the key economic word. Automobiles are used in

much the same way as today. Traffic is uncontrolled and congested.

Families have more cars than they can use out of sheer joy of having the

"right" car for different types of travel. The city car, the family cruiser,

the youngster bugs. Availability and access!!

High taxes on fuel give the necessary government revenues for automobile

development and road building programs.

3 The INFORMATION Scenario

 

Inform yourself! Substitute travel forcommunication by TEDA!

The government development budget is in this scenario geared to the

information industry. The country is recabled with glass fibre optics.

Different versions of TEDA-terminals become prestige investment objects

much like the automobile was in the first 68 years of the 20th century.

The office working week is reduced to three days a week on the average.

Commuting to work is reduced in combination with 'organized' work from

the home terminal. Most of the routine shopping is done via TEDA and

delivered to the 'refrigerated mailbox' in our homes.

Physical mobility is now more of a necessary evil and diversity of

information is in vouge. Smart forms for van-pooling, electronic hitch-

hiking and taxi-busses work smoothly together with well managed rail, sea

and air transport systems.

Why own a car when you can participate through TEDA in a guided tour in

any information or social network in the world?
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4 The SYNERGY Scenario

The Synergy scenario assumes a transfer of know-how from the

information industry into the mature automobile industry with a view to

develop a transportation systems industry (5)!

This systern oriented industry will be able to improve and program the

'ecological vehicle' to behave in a responsible way in the traffic flow.

The individual vehicles will be tied to a road traffic control central (TCC)

via a data link, giving traffic sign information inside the automobile,

speed commands for 'green wave' driving through traffic networks, and

warning and command signals when not driving pr0perly.

Traffic will be rapid and inherently safe at any TCO-controlled speed. The

synergy scenario is based on the assumption that a decentralized and

flexible society has to be built with good information/commonication

qualities and good mobility for its inhabitants. Info-mobility!
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GRANNSKAP 90 - FÖNSTER MOT DEN EKOTRONISKA TIDSÅLDERN?

Bengt Sahlberg, Nordplan

..."men av kunskapens träd på gott och ont skall Du icke äta, ty när Du

äter därav skall Du döden dö."

(1:a Mos, 2:a kap, vers 17)

Kunskap är förvisso inte alltid av godo. För mycket kan skämma allt. Det

gick snabbt upp för Adam i Edens lustgård. En tugga av kunskapens äpple

och paradiset förpassades för alltid till livet efter detta. Månne adams-

äpplet symboliserar att tuggan fastnade i halsen?

Paradisets nuvarande förläggning till himmelen förklarar knappast män-

niskans längtan efter att kunna flyga eller jättesatsningarna inom rymdin-

dustrin. Men visst kan Columbia bli den ark som räddar Vår tids Noah från

en ny syndaflod t ex i form av det totala kärnvapenkriget.

Hur som helst står det tämligen klart att kunskap som inte paras med

visdom utan med maktbegär kan bli mycket destruktiv. Tyvärr växte det,

såvitt bekant, inget visdomens träd i Edens lustgård - ett klart förbiseen-

de av Skaparen.

Vår tids äpple har nu för många förkroppsligats i elektroniken, som enligt

vissa domedagsprofeter snart kommer att helt dränka mänskligheten i

arbetslöshet, isolering och meningslöshet. Chips är inte längre ett oskyl-

digt tilltugg till drinken, utan livshotande små tingestar med en pestlik-

nande spridningsförmåga.

SPLITTRAD BILD

Vad har vi då att se fram emot? Jämför vi dagens samhälle med gårdagens

kanske man kan få en skymt av morgondagens. I jordbrukssamhället t ex

utförde huvuddelen av de yrkesverksamma likartade arbetsuppgifter.

Produktionen av varor och tjänster skedde till större delen inom hushållet.

Merparten av kommunikation och transporter utfördes inom gårdens
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domäner. Visst producerades speciella varor och speciella tjänster med

större marknad även under den här perioden, men detta fick av naturliga

skäl ett ringa genomslag vad avser omfattningen av transporter av gods,

människor och information. Produktion och konsumtion var förhållandevis

jämnt spridd över landets yta.

Utvecklingen har därefter inneburit att alla har blivit mer eller mindre

specialister på ett eller ett fåtal arbetsmoment. För att uppnå helheten,

den färdiga produkten eller tjänsten, fordras nu ett samspel, ett team-

work, som i sin tur bygger på ett väl utvecklat och fungerande kommuni-

kationsnät och transportsystem. Eftersom specialister, vilket framgår av

ordet, inte kan vara överallt, är ett sätt att minska tid och kostnader för

kommunikation och transporter mellan specialisterna, att koncentrera

dem till några få platser.

Utbildningssektorns funktion och geografiska organisation är ett bra

exempel på det fysiska axiom som säger att ju mer specialiserad, desto

mer "otillgänglig". På grundskolan förmedlas kunskap i skolor som ligger i

direkt anslutning till de bostadsområden där barnen bor. Alltså normalt på

gångavstånd. Antal skolor och lärare är stort.

Gymnasierna och gymnasielärarna är redan färre, vilket innebär att en

stor del av eleverna måste resa längre sträckor till skolan. Specialskolor,

högskolor, universitet och dess personal är ännu mer "unika", vilket icke

sällan kräver flyttning från bostadsorten för den som vill kunna tillgodo-

göra sig utbildningen. Mönstret från skolan återkommer på de flesta

samhällsområden.

Specialiseringen förutsätter och är själv en förutsättning för utveckling

bl a inom kommunikations-och transportsektorerna. Med denna utveckling

har också följt möjligheterna att separera olika samhällsfunktioner, vilket

som bekant utnyttjats för att dela upp samhället geografiskt i arbete,

boende, fritid etc.

Förutom en snabb höjning av den materiella standarden har detta lett till

en samhällsstruktur där olika generationer åtskilts såväl i tiden som i

rummet. Splittringen har i många stycken trasat sönder gamla sociala
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nätverk. För vissa har de ersatts av nya, men för stora grupper har

isolering och ensamhet blivit det bestående resultatet. Samhället har fått

en ny fram- och baksida. Många vet knappast längre vad som är avigan

och rätan.

Ett konkret exempel på vad man menar vara en olycklig sektorsuppdelning

av samhället är sovstäderna i storstadsregionerna. Med sovstäder avses då

bostadsområden som på dagtid töms på större delen av åtminstone den

förvärvsarbetande befolkningen. Sovstäderna blir därmed innehållslösa

miljöer för dem som blir kvar under dagtid, dvs främst barn, hemarbetan-

de, handikappade och pensionärer.

Ett annat besvärande problem med sektoruppdelningen är arbetsresorna

som innebär ett enormt slöseri med tid och pengar. Det gäller inte minst

ifråga om energiförbrukning, där arbetspendlingen representerar en allt

tyngre post.

I en omfattande studie av vad människor i en utpendlingskommun uppfat-

tar som slitsammast i vardagstillvaron, angav över 1/3 arbetsresorna och

det dominerande problemet. Arbetet och ekonomin kom på andra och

tredje plats, angivna av drygt 20 procent och 13 procent av de tillfrågade.

Arbetsresorna visade sig slita hårdast på barnfamiljerna - något som

naturligtvis varken gynnar barnen eller föräldrarna.

I en annan studie inom forskningsprojektet Jobs in the 1980'3 har konstate-

rats ett utbrett missnöje med vårt sätt att organisera arbetslivet och det

levnadssätt som följer därav. Dåligt samvete ifråga om den tid som ägnas

åt familjen och släktningar, barn och äldre, sjuka osv är vanligt hos många

förvärvsarbetande.

Nu finns det ju som tur är också mycket positivt i den hittillsvarande

utvecklingen. Kombinationen olja, explosionsmotor och motorväg föränd-

rade på kort tid människornas geografiska räckvidd. Bilen som allmän

egendom, i kombination med den betydande sociala innovation som

allemansrätten innebar, har demokratiserat det geografiska rummet - en

utveckling som väl knappast någon skulle vilja vara förutan.
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NY ARBETSORGANISATION

Sedan länge har man försökt komma till rätta med de här problemen

genom att planmässigt arbeta för en samlokalisering av bostäder och

arbetsplatser. Det gäller framförallt i storstadsregionerna, eftersom prob-

lemen i mindre orter normalt är små i det här avseendet - då de flesta bor

på gång- eller cykelavstånd från arbetsplatserna i dessa orter.

I de fall man lyckats samlokalisera arbetsplatser och bostäder, har det

emellertid visat sig att fysisk samlokalisering bara löser en mindre del av

sovstadsproblematiken. Problemen med arbetsresorna kvarstår eller sna-

rare växer. Det senare beror på att fysisk samlokalisering normalt inte

leder till funktionell samlokalisering, dvs en integrering av boende och

arbete, så att de boende verkligen arbetar på denärbelägna arbetsplatser-

na. Därmed har man också missat en del av de sociala fördelarna av

arbetsplatser i bostadsområden, eftersom olika typer av familje- och

grannrelationer inte förstärks av samlokaliseringen.

Finns det då ingen möjlighet att samtidigt kombinera fortsatt specialise-

ring i samhället med en ökad integrering av samhällets olika delar?

Som redan nämnts finns det många som tror att utvecklingen bara går åt

ett håll - ett alltmer splittrat och isolerat särhälle. Och det är väl

knappast någon tvekan om att chipsen, fiberoptiken och satelliterna

tillsammans har en inneboende kraft som inte står bilismen efter. Men den

här gången gäller det utöver kroppens, också hjärnans räckvidd. I samma

stund som mikrodatorn blivit var mans och kvinnas egendom, omfattar

förhoppningsvis demokratiseringsprocessen även kunskapens träd. En ny

allemanslag för informationsområdet väntar då på sin formulering.

Fortfarande kvarstår dock riskerna för en fortsatt samhällssplittring och

isolering. Att komma till rätta med dessa problem blir sannolikt ett av de

stora samhällsplaneringsfrågorna och kommer med säkerhet att kräva nya

och radikala grepp. Det är alltså uppenbart att vi nu inte bara behöver

innovationer på det tekniska området. Det är hög tid att presentera

innovationer på det mänskliga området, bla utveckling av nya sociala

modeller för framtidens samhälle.
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Kanske kan vi med teknikens hjälp åstadkomma en närmare sammanhåll-

ning av samhällets olika uttrycksformer, vilket pâ sikt skulle kunna leda

till en demokratisering även av arbetslivet och privatlivet. MBL skulle så

att säga omfatta alla - barn, hemarbetande, yrkesarbetande, pensionärer

och handikappade.

Ett fullskaleexperiment i den riktningen planeras nu inom ett forsknings-

projekt under namnet GRANNSKAP 90. Syftet är att ge olika intressenter

möjlighet att studera om och hur man med tele/datateknikens hjälp skulle

kunna "avspecialisera" arbetslivet i så måtto att behovet av koncentration

genom fysisk närhet minskas. Möjligheten till arbete i grannskapet borde

vara lika naturlig som tillgången till skola, livsmedelsaffär, postkontor

och försäkringskassa i närmiljön. Den nya arbetsplatsen kallar vi Grann-

skapscentral.
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Ett utbyggt nätverk av grannskapscentraler kan fungera ungefär efter

samma principer som grundskolans eller postverkets geografiska organisa-

tion. Vid en flyttning från ett område till ett annat inom tex en

storstadsregion kan man byta skola, inköpsställe och postkontor utan

större omställningsproblem. En motsvarighet på arbetslivets område sak-

nas idag. Det skulle genom grannskapscentralerna bli möjligt att byta

även arbetsplats/arbetslokal på ett smidigt sätt.
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Vid en kommande allmän arbetstidsförkortning och vid ökat deltidsarbete

blir naturligtvis arbetsresorna pr0portionellt sett ännu mer betungande

och önskan om arbete närmare bostadsorten därigenom också större. Vid

arbete nära bostaden kan också flexibiliteten öka ifråga om val av

arbetstid under dagen eller dygnet. För vissa kan t ex spridda arbetspass

ungefär på det sätt som idrottsmän organiserar sina träningspass kanske

vara att föredra, tex vid arbetsuppgifter som terminalarbete. Inom

kollektivtrafiken finns redan denna form av arbetsorganisation, men då

beroende på den ojämna externa efterfrågan på tjänsterna ifråga.

Centralt i begreppet grannskapscentral är att den skall lokaliseras i

bostadsområdet och rekrytera merparten av de förvärvsarbetande ur

lokalbefolkningen, dvs de boende i området. Den skall kunna utnyttjas av

förvärvsarbetande som arbetar för olika arbetsgivare. Den skall vara

tekniskt utrustad så att huvuddelen av informationsutbytet kan ske via

tele/datanätet.
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En grannskapscentral kan utvecklas i flera riktningar mot nya intressanta

funktioner i lokalsamhället. Den kan inrymma servicefunktioner för

allmänheten och den lokala företagsamheten. Människor som behöver en

startmiljö för att pröva egna företagsidéer kan hyra in sig i centralen för

kortare eller längre perioder. Genom sin lokalisering blir den också till-

gänglig för immobila grupper t ex handikappade som ges nya möjligheter

att få ett arbete. Centralen kan ocksâ t ex på kvällstid användas för

utbildning i tele/datateknik mm. I förlängningen kan flera andra verksam-

hetsformer utvecklas lokalt t ex produktionpå distans, närproduktion etc.
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FÖRST I VÄRLDEN

Grannskapscentralidén skall nu för första gången prövas i praktiken genom

ett tvåårigt experiment med en fullt utbyggd grannskapscentral i Nykvarn

utanför Södertälje. Namnet Nykvarn kan få tjäna som symbol för utveck-

lingen av nya arbetsformer. Orten speglar på sitt sätt den historiska

utvecklingen av det svenska samhället. På 1500-talet spelade den vatten-

drivna sägkvarnen en central roll i området. Under 1600-talet övertog

järnbruket huvudrollen och på 1800-talet blir pappersbruket den domine-

rande verksamheten. Aven 1900-talet uppvisar en tidstypisk utveckling

med en befolkningsexpansion först under de senaste decennierna, främst

genom den kraftiga utbyggnaden av småhusomrâden runt centralorterna, i

detta fall Södertälje.
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1975 är antalet invânare i Nykvarn närmare 5 500. Andelen barn (0-15 år)

är hög (33%). Förvärvsfrekvensen för män är ca 77 procent och för

kvinnor 44 procent.

Andelen utpendlare från området steg under perioden 1960-1975 från 28

procent till 63 procent och ligger idag ännu högre. Tva tredjedelar pendlar

till Södertälje, en tredjedel till Stockholmsområdet. Aven inpendlingen har

ökat kraftigt från 7 procent 1960 till 35 procent 1975. Antalet arbetsplat-

ser i Nykvarn är ca hälften så många som antalet förvärvsarbetande.

Någonstans mellan 1/4 och 1/3 av de förvärvsarbetande Nykvarnsborna

har sin arbetsplats i Nykvarnsområdet.

VTI RAPPORT 241



33

Grannskapscentralen i Nykvarn startar 1 september 1982 och rymmer 10

arbetsplatser. Arbetsgivarna representerar statlig, kommunal och privat

verksamhet. Ett brett spektrum av arbetsuppgifter kommer att utföras i

centralen. Exempel är produktionsplanering, utrednings- och projektarbe-

te, systemering, bokning/lokala posttjänster, registerhållning, kvalificerad

bankrådgivning, försäkringsarbete och registrering. Fördelningen på män

och kvinnor blir ca 50/50.

Under den tvååriga projektperioden genomföras olika undersökningar kring

sociala, arbetsrelaterade, ekonomiska och tekniska konsekvenser av arbe-

te i. grannskapscentralen.

Debatten är redan livlig om de långsiktiga ringverkningarna på lokal och

central nivå av ett utbyggt nätverkav grannskapscentraler. Från de

positiva har t ex Gnosjö anförts som talande bevis på att stordrift och

storstadsmiljö inte är den enda vägen till ekonomisk livskraft. Man pekar

på det uppenbarligen gynnsamma klimatet för innovationer och entrepre-

nörskap som manifesteras i den s k Gnosjöandan. Liknande företeelser på

informationsområdet behöver inte vara någon utopi. I det sammanhanget

har grannskapscentraler nämnts som möjlig kalalysator i utvecklingspro-

CBSSBH.

ATT BYGGA FRAMTIDEN

Ponera för ett ögonblick att grannskapscentraler kommer att uppfattas

som ett värdefullt alternativ till hemarbete eller pendlingsarbete för vissa

människor, vissa tider under livscykeln och för vissa delar av arbetstiden.

Finns det då någon intressent från samhällets, de fackliga organisationer-

nas, näringslivets eller folkrörelsernas sida som kan ta på sig ansvaret för

utvecklingen av idén? Kan man hitta åtgärder för att stimulera en sådan

utveckling?

Frågorna är förmodligen för tidigt ställda. Man måste få erfarenheter

från flera försök med den här typen av arbetsplatser, innan man kan ge

något välgrundat svar.
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Att det finns symptom på ett behov av mera närhet i samhället är

otvetydigt. Växande släktforskning och kulturaktiviteter som söker rötter-

na är tydliga tecken. Olika grupper betonari samma anda nödvändigheten

av ett mer ekologiskt levnadssätt med lokalt producerade varor och

tjänster, mer omsorg om medmänniskorna och naturresurserna osv.

Kanske skymtar vi genom fönstret konturerna av den ekotroniska tids-

åldern, där huvudingredienserna är lika delar ekologi och elektronik.

"Och han drev ut mannen och satte öster om Edens lustgård keruberna

jämte det ljungande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd."

(1:a Mos, 3:dje kap, vers 24.)
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POTENTIELLA TILLÄMPNINGAR AV NY DATOR- OCH TELEKOMMU-

NIKATIONSTEKNIK INOM DISTRIBUTIONS- OCH TRANSPORTSYSTEM

Sten Wandel, Linköpings Tekniska Högskola

INLEDNING

Syftet med denna framställning är att försöka strukturera interaktion

mellan datorutveckling och förändringar av transportsystemet i Sverige.

Interaktionen mellan de tre delsystemen datateknik, varuproduktion och

transportförsörjningen studeras genom att se vilka bakgrundsfaktorer som

påverkar dessa tre system och vilka konsekvenser möjlig utveckling kan

få. Denna analys ger uppkast till hypoteser och frågeställningar, som

noggrannare bör studeras.

Därefter försöker jag lista datatekniska innovationer som kan ha betydel-

se för transportsektorn på lång sikt. Den möjliga konsekvensen för olika

transportfunktioner och transportsätt av dessa datatekniska innovationer

studeras med hjälp av en så kallad morkologisk låda, vilken också kan

utvecklas till cross-impactanalys. För att kunna bedöma när datainnova-

tionerna kommer till tillämpning diskuteras tidsförhâllandena i interak-

tionen mellan de tre studerade delsystemen. Slutligen diskuteras tänkbara

konsekvenser av utvecklingen och vilka problem och konflikter dessa kan

leda till samt vilka styrmöjligheter som kan tänkas utnyttjas.

BAKGRUNDSFAKTORER OCH KONSEKVENSER

De tre delsystemen varuförsörjningen (tillverkning/distribution), trans-

portsektorn och den datatekniska utvecklingen antas påverkas av ett antal

bakgrundsfaktorer, vilka visas i figur 1. Sverige är ett litet land med

endast 1% av världens forskningsresurser. Vi är därför mycket beroende

av den internationella utvecklingen,

Den samhällsekonomiska utvecklingen är av stor betydelse för med vilken

takt ny teknik kan introduceras, eftersom ny teknik oftast bara kan

införas vid nyinvesteringar. Den datatekniska utvecklingen i Sverige beror
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ju naturligtvis också på vilken datorpolitik som statsmakterna för. I den

inberäknas satsningen på forskning och utveckling samt på utbildning inom

området. Glädjande nog har Transportarbetareförbundet sett positivt på

rationaliseringar och datoranvändning inom transportområdet. Man har

bl a föreslagit att en partsammansatt rationaliseringsnämnd inrättas med

egna resurser. Transportsektorn pâverkas direkt av den datatekniska

utvecklingen, men även indirekt i och med att den datatekniska utveck-

lingen fâr tillämpning i tillverknings- och distributionssektorerna, vilka i

sin tur inverkar på transportsektorns framtida utveckling.

Utvecklingen av dessa tre delsystem kommer att få konsekvenser för

Sveriges framtida marknad och kostnadsläge. Många antar att transport-

sektorns struktur kommer att påverkas väsentligt, med större inslag av

stordrift och att godsströmmarna kommer att kännetecknas av större

föränderlig'net och mindre sändningsstorlekar till följd av industrins ut-

veckling emot mera monteringsindustri. Det finns också en förhoppning

om att kombinerade transporter kommer att underlättas med hjälp av ny

teknologi.

Automatiseringsgraden är idag mycket låg inom transportområdet jämfört

med industrin. Detta har bla fått konsekvensen att kapacitetsutnyttjan-

det av fordon och anläggningar är mycket' låg. En järnvägsvagn har ofta

ner till 5% totalt utnyttjande och en långtradare ca 20%. Man förväntar

sig att rationaliseringar inom transportsektorn kommer att ge högre

ekonomiskt utbyte än fortsatt rationaliering inom varuproduktionen.

Ett högre kapacitetsutnyttjande och stordrift leder med sannolikhet till

lägre sysselsättning inom transportsektorn. Å andra sidan finns det

tendenser att transportsektorn tar över en del andra distributionsfunk-

tioner, såsom lagring och orderhantering och i vissa fall även montering

och förpackning. Även de fysiska och psykiska arbetsvillkoren kommer att

förändras. Bla kommer åkarens traditionella frihet att själv planera sitt

arbete att begränsas, samtidigt som han kommer att övervakas mer

kontinuerligt. Å andra sidan kommer en del trivialt rutinarbete, framför

allt hos den transportadministrativa personalen, att försvinna och kraven

på utbildning hos personalen att öka. Det ökade beroendet av datorer och

datorkommunikation kommer också att öka systemens sårbarhet. Detta

bör beaktas vid konstruktionen och driften av datorsystemen.
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DATORTEKNISKA INNOVATIONER SOM KAN HA BETYDELSE FÖR

TRANSPORTSEKTORN

Inom transportsektorn har man behov av att ha tillgång till samma

information på många ställen samtidigt och dessutom kunna kommunicera

med rörliga fordon. Så länge datorerna var stationära, hade de sin största

tillämpning inom industrin. I och med att datorkommunikation blir billiga-

re och säkrare, öppnas portarna för en snabb och genomgripande datorise-

ring av transportnäringen. Dokumentlösa transporter och automatiserad

trafikledning är exempel på sådana tillämpningar.

Om och när teledata blir allmänt använt i hemmen, öppnas möjligheterna

att hemifrån beställa varor och få post och tidning skickat trådlöst. En

sådan utveckling skulle leda till att distributionsektorn skulle få en helt

annan struktur och direktleveranser till hemmen eller till kvarteret skulle

få betydligt större omfattning. I Frankrike har man redan planerat att

ersätta telefonkatalogen med en datorterminal kopplad till telefonen och i

Sverige funderar man på att ersätta receptskrivningen med en datortermi-

nal hos läkaren direkt kopplad till apoteket. I det senare fallet skulle

apoteket kunna leverera direkt hem till kunder per post, efter det att

läkaren har gett patienten det första dygnets dos. Det papperslösa konto-

ret är också en följd av utvecklingen på datorkommunikationsområdet.

Datorer har en tendens att bli billigare och billigare jämfört med andra

resurser. Detta leder till möjligheter att göra man-maskin interaktionen

smidigare. Programmeringsspråken utvecklas och i framtiden kanske dato-

rerna kan både förstå och göra sig förstådda på vanligt språk. Redan nästa

år lär det komma en skrivmaskin som direkt kan ta muntlig diktamen och

man arbetar febrilt på att utveckla intelligenta datorer. Vidare är

datorerna idag så kraftfulla, att hårdvaran idag inte utgör något hinder

för tillämpning av operationsanalytiska metoder på mycket stora problem.

Begränsningarna ligger snarare i människans förmåga att beskriva proble-

men i matematisk form.

Man-dator interaktionen underlättas betydligt av datorernas möjligheter

till bildbehandling. Utvecklingen inom CAD/CAM-området är exempel på

detta. Denna teknik skulle också kunna användas vid lastplanering av
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fordon. Man skulle då få fordonets lastyta uppritad på bildskärmen och

längst ner lasten som är inplanerad. Lasten kan sedan placeras på flaket

med t ex ljuspenna och en algoritm kan beräkna bästa sättet att lägga

lasten på flaket.

Mikrovågor används idag för att fjärravläsa etiketter av olika slag. I

varuhusen finns tjuvlarm och nycklar med mikrovågsresonatorer utveckla-

de. Man har även tagit fram mikrovågsresonatorer som kan ompro-

grammeras och dessa används för löpandebandtillverkning och för att ge

information till de olika robotorna om hur produkten skall vara samman-

satt. Sådan teknik skulle kunna användas för att automatiskt identifiera

kollin och således kunna ersätta streckkodsmarkeringen. På liknande sätt

kan man i ett lastkort sätta in en elektronisk plånbok, som man laddar.

Funderingar finns vid Apoteksbolaget att använda dessa för att skriva in

recept och också patientens känslighet för olika mediciner och liknande.

På de senaste åren har mikrodatorer fått ett stort genombrott för

processkontroll. I framtiden kan man förvänta sig ett antal små datorer i

fordon för att bla styra bränsletillförsel och tändning samt också för att

övervaka oljetryck, bromsbelägg och annat. Sådana fordonsfaktorer är

också användbara för underhållsplanering och uppföljning av fordons-

utnyttjande. Datorer kan också användas i bilar för vägfordon och fondon-

förarkommunikation. Hastighets'oegränsningar, halkvarningar samt väg-

märken kan då direkt avläsas på förarpanelen. Små mikrodatorer är ocksâ

vitala komponenter i automatiska transportörer, såväl vertikala som

horisontella. Datorstyrda transportörer utvecklas mycket snabbt och

Sverige har en god chans att få en stor marknadsandel inom detta område.

Detta diskuteras i den så kallade Telesis-rapporten.

UTNYTTJANDE AV NY DATORTEKNIK FÖR OLIKA TRANSPORT-

FUNKTIONER/TRANSPORTMEDEL

De ovan beskrivna, datortekniska innovationerna skulle kunna tillämpas på

många olika sätt inom transportsektorn. I figur 2 görs ett försök att med

en morkologisk låda strukturera upp tillämpningsområdena. Möjligheten

att ersätta post och telefon med direkt dator till dator kommunikation
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utnyttjas i begränsad omfattning redan idag. I framtiden kan flera öppna

system för sådan kommunikation komma att finnas. Ett första försök åt

det hållet är projektet Swecom-Sea som genomförts vid Handelsprocedur-

rådet. Vid LiTH arbetar vi på ett system med fraktsedelslösa transporter.

Datortekniken har en stor potential för tillämpning vid resurs- och

fraktstyrning. Vid LiTH har genomförts en litteraturstudie avseende

datorbaserade planeringsmetoder för järnvägsföretag, varvid 350 referen-

ser påträffades.

Inom gatutrafiken används idag datorer för trafikstyrning och övervakning

och likaså finns många sådana tillämpningar inom såväl flyg-, sjö- som

järnvägstrafiken.

Fordonsdatorer blir allt vanligare och kommer i framtiden antagligen att

ta över en del av förarens funktioner. Förarlösa fordon finns redan idag,

t ex truckar, tunnelbanetåg och grovdumprar. System för lokalisering och

navigering finns sedan länge för rymd-, flyg- och sjötillämpningar. Dessa

system har visat sig i viss mån även kunna tillämpas för landsvägstrans-

porter. Andra system har utvecklats för lokalisering av bl a bussar i

tätort. Vid införandet av tekniken för automatisk landning minskar man

risken för olyckor vid landning med en faktor 10. Motsvarande teknik

skulle kunna användas för styrning av vägfordon med åtföljande minskning

av trafikolyckorna.

Autotruckar kombinerade med trådlös datorkommunikation gör det möj-

ligt att högt automatisera godshantering och omlastning mellan olika

transportmedel. Helautomatisk lagring ger antagligen bäst ekonomi i stor

skala, därför finns tendenser att transportföretaget i framtiden allt mer

ger sig in på lagrings- och distributionsfunktionerna.

CAD/CAM-tekniken håller på att revolutionera konstruktions- och till-

verkningsfunktionerna i industrin. Detta kommer att få konsekvenser på

godsströmmarna och sändningsstrukturerna. Det blir även ekonomiskt

möjligt att tillverka skräddarsydda produkter i små serier. Detta öppnar

portarna för skräddarsydda fordon av olika slag.
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Mikrodatorer för övervakning av fordon och anläggningar samt datorsys-

tem för planering av underhåll, reparationer och reservdelar, gör det

möjligt att höja utnyttjandegraden hos fordon och anläggningar. Inom

flygindustrin har man kommit långt på detta område.

TIDSFÖRHÅLLANDEN

Figur 3 visar tidsförhållanden mellan de tre delsystemen för produktion,

transportsystem och datortekniken. Steget mellan det att ny teknik har

forskats fram tills dess den tillämpas är oftast lång, i vissa fall upp till 30

år. Skälet till detta är bl a att ny teknik oftast endast kan införas vid

nyinvesteringar. En lastbil har en livslängd på 3-8 år och en järnvägsvagn

upp till 50 år. Härtill skall läggas den tid det tar för farkostindustrin att

ställa om sig. Att ändra infrastrukturen i vägar, hamnar och flygplatser

tar ännu längre tid.

Det finns också möjlighet till substitut mellan de tre delsystemen.

Varuproduktionen kan göras lokalt och i få led för att minimera transport-

behovet, likaså kan transport av informationsbärare såsom post, tidningar

och dokument, liksom persontransporter i viss mån ersättas med dator-

kommunikation. Dessa tidsförhållanden gör att datortillämpningar inom

resurs-och fraktstyrning samt dokumenthantering troligtvis kan införas

snabbare än datorer för systemövervakning av fordonsdrift.

PROBLEM OCH KONFLIKTER

Sverige lär ligga många år före när det gäller dokumentlösa transporter på

grund av vår inkomstpolitik och våra arbetsmarknadslagar. Vårt inter-

nationella beroende av ett fungerande frihandelssystem och tillgång till

internationella datorkommunikationssystem gör oss sårbara. Strukturför-

ändringen inom transportsektorn och distributionsleden kan bli för snabba,

så att utslagningen avarbetskraften blir oacceptabelt stor. Lönsamheten i

stordriftsfördelar kan leda till risker för monopolbildningar och därmed

påföljande ineffektivitet. Om transportsektorn rationaliseras snabbare än

tillverkningssektorn, kan det medföra att transportkostnaderna blir rela-
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tivt billigare än tillverkningskostnaderna, vilket skulle få till följd att

varuproduktionen omstrukturerades så att transportarbetet ökade.

Hur arbetsvillkoren kommer att ändras beror mycket på hur arbetstagar-

inflytandet utvecklas. Om utvecklingen går emot stora, integrerade

datorsystem ökar också sårbarheten för linjeavbrott, stölder mm. Även

rättsliga förhållanden och försäkringsförhâllanden påverkas av datorise-

ringen. Detta har uppmärksammats när det gäller dokumenthantering, bl 3

när och vem som har äganderätt respektive ansvar för godset. Andra

juridiska problem kan uppkomma vid olyckor med förarlösa fordon i

datorövervakade trafiknätverk.

Emellertid kan den tekniska utvecklingen styras. Detta förutsätter dock

att man har kunskap om orsakssambanden och hur styrmedlen påverkar

systemen och vilka konsekvenser detta får. Den möjliga utvecklingen

skiljer sig ofta åt beroende på vem det är som önskar det. Figur 4 försöker

att åskådliggöra sambandet mellan den tekniska utvecklingens olika

delmängder.
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Materiaiadministration Ca. 1 17.
Hantering
(31.3 mdr kr) 0809 mdr kr

Lagring
(34.7 mdr kr)  

Förpackning
*6, (7.4 mdr kr)

' Transporter
(35.5 mdr kr)

68.9%

4%V= osäkerhet

Diagram 1: Materialadministrationens andei av förädlings-

värdet 1980. (Förädiingsvärdet 350 mdr kr)

Transporter

(35.5 mdr kr)

    

  

   

  

Förpackningar
Godsskador
(7.4 mdr kr) 6.8%

Lager:
ränta, inkurans
(26.9 mdr kr)

 

1 Hantering: byggnader, [trustna
(4.7 mdr kr)

Hantering: löner
(26.6 mdr kr)

Lagerlokaler
(7.8 mdr kr)

Diagram 2:- Kostnadskomponenternas ande] av de totala

materialadministrativa kostnaderna 1980.
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K A P A C I T E T 8 U T N Y T T J A N D E

LASTBIL JÄRNVÄG

ÖVER 2 TON

SCB: ANTAL 70.000 48.000

MILJ TONKM/ÅR 21.360 15.914

MIL/ÅR LAST 1.360

MIL/ÅR TOM 600

ANTAG KM/TIM ' 50

TGN/FORDON 21,5

TIM/ÅR 2a x 365

MIL/ÅR ' 43.200

KAPACITET MILJ TONKM 650.160 4u5.824

UTNYTTJANDE 3,3% 3,6%
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D A T O R I N N 0 V A T I 0 N E R

KOMMUNIKATION

SATELLIT TELE-X

BASRADIONÄTVERK

MOBILA MOTTAGARE; SELEKTIVA

FIBEROPTIK 800 M BITS/S

STOCKHOLM - GÖTEBORG 1920 100.000 TON Cu

1970 2 KOAX

1980 20 KG GLAS

TELETEX

PAPPERSLÖSÄ KONTORET

KONTANTLÖSA SAMHÄLLET

TELEDATA I HEMMEN

TERMINALER

MOBILA, HANDBURNA TERMINALER

BILDSKÄRMAR I FRANKRIKE 500:-

SMART

. TELE POST
LÄKARE ; APOTEK ---- KUND
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DOKUMENTHANTERING

EXPORT FRÅN CANADA

46 DOKUMENT

350 KOPIOR SNECOM-SEA

6a TIM ARBETE

8 - 10% Av EXPORTVÄRDET

INRIKES TRANSPORTER

CA ao MILJ FRAKTSEDLAR PAPPERSLÖSA

ANTAG 10 TRANSAKT/TRANSPORT

CA 00 MILJ TRANSAKTIONER

TAR 7 MIN VIA GLASFIBER
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GER NYA TELETJÄNSTER FRIHETSGRADER I TID OCH RUM?

J Alex Eckerström, Televerket

INLEDNING

Framställningen i dokumentets avsnitt 2 utgör en beskrivning av funk-

tionen hos ett antal tjänster och hjälpmedel som teletekniken erbjuder och

kan tänkas erbjuda inom en relativt snar framtid.

I det tredje avsnittet av dokumentet skissas ett antal scenarier. Här får

fantasin spela. Allt det som redovisas är trots detta tekniskt möjligt redan

idag. Jag vill dock inte hävda att det skissade är i alla avseenden vare sig

ekonomiskt genomförbart eller socialt önskvärt.

Erfarenheter av telekommunikationsteknikens effekter på transporter och

resande har jag medvetet utelämnat. Dels anser jag att mängden doku-

menterad och reproducerbar erfarenhet är begränsad. Dels utgör min

bristande forskningsbakgrund motiv nog för att lämna en sådan redovis-

ning till mer kvalificerade skribenter.

TEKNIK OCH GRUNDTJÄNSTER

Tele mötessystem

 

Skilda typer

Nomenklaturen är inte entydig inom området telemöten. I denna fram-

ställning kommer ett antal typer att beskrivas under följande difinitioner:

Telefonmöte Avser i grundutförande system

med möjlighet till enbart röst-

kontakt mellan två eller flera

personer på skilda platser.
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Telefonmöte, Kan bestå av t ex system för

tilläggstjänster överföring av still-bild eller

fjärrstyrning av projektorer etc.

Videomöte Möjlighet till rörlig bild och

(konferens) ljud. Skilda nivâer kan medges,

från full kommersiell TV-

kvalitet ner till snabbt växlande

stillbildsöverföring.

Datorstödd Datorlagrade textsystem med

konferens möjlighet till sortering av in-

lagda texter i skilda konferenser.

I följande avsnitt ges en sammanfattning av egenskaperna hos existerande

system inom området.

Telefonmö tesutrustning

Härmed avses konferenssystem som vanligen utnyttjar de nationella och

internationella telefonnäten mellan deltagarna på skilda orter. Tjänsten

har därmed i det närmaste global täckning.

Ingår mer än tvâ grupper i en konferens krävs specialutrustning, vanligen

lokaliserad till någon central punkt i nätet. I Sverige kallas denna tjänst

gruppsamtal och kräver förbeställning och manuell uppsättning via tele-

fonist. Enklare fall kan i moderna abonnentväxlar kopplas av deltagarna

själva, s k trepartskonferens. Internationellt förekommer även användar-

kopplade system för ett flertal deltagare. Dessa kräver ingen förbeställ-

ning men ställer å andra sidan vissa hanteringsmässiga krav på den

användare som skall etablera konferensen.

Som ändutrustning tjänstgör normala telefoner eller specialsystem av

olika sofistikeringsgrad. "Högtalande" system t ex högtalartelefon eller

konferenstelefon med högtalare arbetar i de flesta fall med talstyrning,

dvs den som talar (högst) hör inte motparten/parterna. Därefter "vänder"
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förbindelsen när motparten börjar tala. Tekniken tillämpas av tekniska

skäl för att undvika akustisk rundgång/tjut. Alternativ med knappstyrda

mikrofoner har visat sig vara hanteringsmässigt alltför komplicerade.

"Lågtalande" system, tex normal telefon eller konferenstelefon med

headset arbetar utan talstyrning och medger på samma sätt som vid ett

"träff"-möte att deltagarna talar i munnen på varandra.

Komplement till telefonmötesutrustning

Ett antal hjälputrustningar till rena talkonferenssystem har utvecklats

t ex:

- "vem talar"-indikator

- elektronisk svart tavla

i sin enklaste form omfattar "vem talar" ett antal indikeringslampor, en

för varje konferensdeltagare, placerade utmed kanten av ett blädderblock,

där respektive namn noteras vid konferensens början. Automatiskt eller

styrt av en medlem på varje plats överförs momentant via teleförbindel-

sen information om vilken lampa som skall vara tänd.

I mer fantasifulla experiment 'nar "vem talar"-markering skett genom

fjärrstyrning av stillbildsprojektorer. Dessa har vid konferensens början

laddats med bilder av samtliga "fjärrdeltagare". Bilden av talaren pro-

jiceras så länge dennes inlägg varar.

Man har också experimenterat med talöverföring i stereo eller med en

högtalare per konferensdeltagare. Detta lär ge en förvånansvärt bra "vem

talar"-indikation genom att åhöraren snart lär sig komma ihåg var

respektive konferensdeltagare är placerad.

I vissa telefonmötessystem ingår olika typer av elektronisk svart tavla

eller skrivtelefon. Streckteckningar utförda på enelektriskt avkännande

svart tavla eller skrivenhet i exempelvis A5-storlek reproduceras lokalt

samt överförs till övriga konferensrum. Presentationen kan ske som
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teckning på folie i overhead-apparat, alternativt i TV-monitor eller

storbilds-TV. Några system utnyttjar överföring via den för konferensen

använda talförbindelsen, andra kräver att ytterligare en telefonförbindel-

se sätts upp. Beroende av rithastighet och överföringens kapacitet erhålls

större eller mindre fördröjning. En extra telefonkanal tillåter vanligen

överföring med knappt märkbar fördröjning.

Till komplementen kan också räknas telefax (se avsnitt 2.3.6), som medger

överföring av text eller bild från pappersoriginal.

Ett annat komplement är system av typen "slow scan TV". Dessa arbetar

med någon form av kamera, där bilden med jämna mellanrum fryses,

känns av/kodas och sänds till mottagaren. Slow scan TV medger överföring

av text- och bildinformation från såväl pappersoriginal som av verkliga

föremål. Överföringstiden varierar beroende av upplösningsgrad och tele-

fonförbindelse. Normalt krävs över en telefonkanal med kvalitet nära TVs,

% - 1%- minut.

Samtliga ovan beskrivna bildkomplement, elektronisk svart tavla, skrivte-

lefon, telefax och slow scan TV har i experimentsystem utrustats med

utrustning för elektronisk lagring av bilder. Härigenom kan tex ett

förprogrammerat bildspel visas i samband med ett telefonmöte.

Videokonferenssystem

System avsedda för överföring av fullt rörlig eller kvasi-rörlig bild samt

ljud mellan två eller flera deltagande konferensstudios eller bildtelefoner.

Fullt rörlig bild kräver i princip samma bandbredd som ett kommersiellt

TV-program, vilket innebär att kostnaden i många tillämpningar varit

avskräckande. Detta är motivet varför man utvecklat system för kvasi-

rörlig bild, med väsentligt lägre bandbreddskrav och därmed överförings-

kostnad.

En för Sverige typisk konferensstudio har plats för 4 deltagare. Dessa kan

visas i bild en och en, två i taget eller alla samtidigt. Dessutom medger en

rörlig kamera fokusering mot ett dokument eller svart tavla. Experiment-
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system finns som arbetar med röststyrt val av bild. Vanligen görs dock

bildval av en konferensdeltagare eller speciell regissör.

Inom EurOpa har utvecklats en standard för kodning och digital överföring

av videobild arbetande med 2 Mbit/s vilket motsvarar 30 digitala telefon-

kanaler. Projektet har nu nått en provfas betecknat "EVE", med testverk-

samhet inom ett flertal europeiska länder. Bildkvaliteten motsvarar nära

fullt rörlig bild i svartvitt.

Man anser att tekniken nu medger mer sofistikerad bildåtergivning med

fullt rörlig bild i färg, och har därför startat ett nytt projekt med

målsättningen att ta fram en kodare för denna kvalitet. Tidsperspektivet

är ca tre år innan praktiska resultat kan emotses.

Textkonferenssystem

Den tredje formen av telekonferenssystem som nämnts i avsnitt 2.1.1 är

sådana för textkonferenser. De beskrivs i detta dokument i avsnitt 2.3.5.

Diverse telefontjänster

 

Mobiltelefon

Det nordiska mobiltelefonnätet medger telefonering från mobila enheter

till normala telefonabonnenter över hela världen eller till andra mobila

enheter. Systemet är under utbyggnad och har ännu inte fullständig

yttäckning över Skandinavien. Terminaler för fordonsmontage kan köpas

från ett antal leverantörer.

För närvarande pågår i Sverige experimentverksamhet avsedd att resulte-

ra i möjlighet för allmänheten att telefonera från tåg. Konceptet baseras

på mobiltelefonnätet.

Även från flygplan finns numera möjlighet att telefonera. Bla SAS

erbjuder (eller kommer inom kort att erbjuda) denna facilitet på sina

nordatlantlinjer.
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VidarekOppling

Medger företag som saknar representation på en ort att skaffa lokalt

telefonnummer. Den som ringer ett sådant nummer är inte medveten om

att samtalet automatiskt kopplas över till en ort där företaget har

representation. Den uppringande debiteras endast lokalsamtalskostnad.

Riksdelen belastar automatiskt det företag som abonnerar på tjänsten.

BOD-tjänst (SOLO-nummer)

Tjänsten innebär möjlighet att erbjuda företag ett för hela landet

gemensamt telefonnummer, oberoende av företagets lokalisering och

geografiska utspridning. Tjänsten finns sedan ett antal år i bl a USA. För

Sveriges del övervägs ett införande. Tjänsten har betydelse bl a för att

medge enhetlig annonsering i TV eller dagspress. Namnet BUD-tjänst

kommer sig av att alla nummer av detta slag i USA börjar på 800.

Debiteringen sker på samma sätt som vid vidarekOpplingstjänsten.

Automatiska telefonsvarare

Den numera närmast klassiska typen består av en fristående enhet

placerad vid abonnentens telefonapparat. Funktionerna har utökats under

senare år. En fullfjädrad utrustning kan såväl lämna som ta emot

meddelanden. Innehavaren kan från valfri telefonapparat avlyssna regist-

rerade meddelanden och ändra sin egen hälsning till anropande etc.

En ny typ av system har under den senaste tiden börjat lanseras på

marknaden. Det är en datorbaserad telefonsvarartjänst gemensam för ett

större antal abonnenter, placerad centralt vid företagets abonnentväxel

eller på en telefonstation. Den centrala placeringen ger ett flertal

fördelar. T ex medges att abonnenten kan utnyttja sin telefonapparat även

när tjänsten arbetar. Tjänsten kan också träda in vid upptaget så att den

anropande kan lämna ett meddelande i stället för att tvingas ringa om.

Systemet medger "bläddring" bland mottagna meddelanden samt selektiv

avlyssning och arkivering. Gemensam utrustning ger lägre kostnad per

abonnent än individuell.
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Röstbrevlåda

Ett tekniskt mindre fulländat och därmed billigare alternativ till den ovan

beskrivna datoriserade telefonsvarartjänsten är röstbrevlådan. Här krävs

att den anropande vid ej svar eller upptaget, aktivt väljer att ringa upp

röstbrevlådan för att lämna ett meddelande. Detta kräver dels ett extra

moment, dels att vederbörande känner till att den uppringde har röstbrev-

låda. Den som innehar tjänsten får inte heller reda på huruvida det finns

meddelanden förrän vid anrop till brevlådan. För övrigt fungerar brev-

lådan på samma sätt som den datoriserade telefonsvarartjänsten.

Röstbrevlådan kan också användas i "framriktning", dvs programmeras för

att sända ett meddelande till för varje tillfälle angivet nummer. Tjänsten

kan vara motiverad då den man inte får svar hos saknar telefonsvarare.

Tjänsten söker då automatiskt ringa vederbörande ett antal gånger och

avlämna meddelandet. Den som lämnat detta kan, genom att själv ringa

upp brevlådan, kontrollera huruvida meddelandet kunna avlämnas.

Televerket inleder under hösten 1982 provverksamhet med röstbrevlåda i

Göteborg.

Datorstödd telefonvakt

Telefonvakten är i sin traditionella form en etablerad och för de flesta av

oss välkänd företeelse. Operatörernas begränsade möjligheter att kunna

ge personlig service har starkt inskränkt tjänstens p0pularitet speciellt i

ett land som Sverige.

Datorbaserade stödsystem har nu möjlighet att ge telefonvaktstjänsten

nya dimensioner. I datorn lagras den information om företag och personer

som dessa vill att operatören skall delge den påringde. Tjänsten aktiveras

genom kommando eller automatiskt vid visst klockslag alternativt villkor-

ligt om den ordinarie abonnenten inte svarat inom ett förutbestämt antal

signaler. Vid påringning erhåller operatören från datorn automatiskt

aktuell information till en textskärm och kan därmed t o m uppträda som

ordinarie telefonist eller passningsställe för det anr0pade företaget.
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Information om bortovaro och äterkomsttider kan anges, meddelanden kan

tas emot och noteras i datorn. På väg in i kommersiell drift finns i USA

system som t o m medger registrering av talade meddelanden till och från

den anropande.

Mer avancerade tjänster är också möjliga att inkludera i konceptet, t ex

mottagning av telefonorder, administration av jourtjänster och motsva-

rande.

Systemet medger stora frihetsgrader i Operatörernas geografiska place-

ring, flextidskrav och kvalifikationsnivåer.

Ett principbeslut har fattats om att televerket skall inleda provverksam-

het med datorstödd telefonvakt. Tidpunkt och plats är inte kända för mig

för närvarande.
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Text- och datatjänster

 

Teletex, elektronisk post

Teletex är i grunden en typ av "supertelex". Tjänsten arbetar med full

skrivmaskinsrepertoar och mer än det. Över 400 tecken finns definierade i

teletexkoden, både nationella särtecken och skilda grafer. Ett dokument

produceras och lagras i teletex terminalen, varefter det sänds till avsedd

mottagare via telenätet. Teletex är internationellt standardiserad vad

beträffar kommunikation. Detta innebär att dokument kan överföras med

en hastighet av ca 10 s/Aa-sida inom hela världen allteftersom tjänsten

etableras. I Sverige och Västtyskland sker detta 1982. Därefter följer ett

flertal länder i Europa inom några få år. Även i USA har intresset för

tjänsten börjat vakna. Medvetenheten kan sägas ha ökat dramatiskt fr 0 m

i år. Situationen i Kanada liknar den i Europa.

En finess med teletex är att samtrafik med telex är möjlig från första

början. Trafiken konverteras automatiskt i speciella centraler belägna i

nätet.

I Sverige har televerket satsat på en ambitiös form av teletex innefattan-

de terminal med sofistikerad ordbehandling och utvecklingspotential mot

dataterminal- och persondatoregenskaper. I planerna ingår också kluster-

konfiguration, abonnentväxel för teletex (teletexförmedlare) samt utveck-

ling av datakommunikationsprotokoll mot de vanligast förekommande

typerna av datorer.

Teletex kan sägas vara det första mer renodlade exemplet på "elektronisk

post", även om både telefax och telex i strikt mening bör räknas in under

denna rubrik. I teletexfallet kan man börja tala om en integrerad

produktion och kommunikation av brev eller annan text.

Även vid sidan av teletex förekommer en begynnande textkommunikation

mellan ord/textbehandlingsutrustningar. Samtrafikmöjligheten mellan oli-

ka fabrikat är begränsad, om än under ständig förbättring.
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Situationen har motiverat att konverteringsutrustningar utvecklats och

marknadsförts sedan ett par år. Förhoppningen är dock att samtliga

fabrikat av kommunicerande textbehandlare på sikt skall anpassa sig till

teletex-formatet.

Elektronisk postservice

Det svenska postverket driver sedan ett par år en tjänst med det

rubricerade namnet. Härmed avsågs i inledningsskedet tjänsten att ta

emot kunders brevunderlag, t ex fakturering, i magnetbandsform, samt att

automatiskt omsätta detta underlag i brevform, och sända ut det som

ytpost.

Sedermera har antalet centraler ökats från en till tre, belägna i

Stockholm, Göteborg och Malmö. Mellan dessa sänds informationen i

elektrisk form. Systemet är således en form av hybrid mellan elektronisk

och manuell post.

För framtiden planeras möjlighet att medge trafik mellan centralerna och

olika typer av terminaler för elektronisk post, t ex teletex, och telefax.

Härigenom ges företag möjligheter att hantera post till mottagare med

och utan terminaler på ett enhetligt sätt.

Teledata/Datavision

Tjänsten uppfanns ursprungligen i England under namnet "Viewdata",

senare ändrat till "Prestel". Principen byggde från början på en enkel

hemterminal baserad på en tillsatsförsedd TV-apparat. Via terminalen och

allmänna telefonnätet fick användaren kontakt med databanker där man

enligt en meny-sökmetod (trädsökning) kunde välja mellan ett stort antal

informationssidor. Dessa kodas i en speciell form karakteristisk för

tjänsten, och kompatibel med text-TV. Bildens uppbyggnad kännetecknas

av möjlighet till varierande teckenstorlek och relativt klumpig grafik.

VTI RAPPORT 241



2.3.4

60

Sedan man i England misslyckats att etablera en marknad bland hushållen,

har tjänsten siktat in sig mot företagsmarknaden där man sannolikt kan

förutse en stadig men relativt måttlig tillväxttakt. Man har därvid släppt

tanken på den billiga hemterminalen och arbetar numera vanligen med

olika typer av persondatorer eller terminaler med tangentbord. Detta

medger nya sökmetoder, t ex baserade på sökord, samt även möjlighet för

den normale användaren att lägga in meddelanden i databanken.

Den nya engelska modellen har lett till efterföljd i ett stort antal länder

bla i Sverige, där tjänsten kallas Teledata eller i televerkets fall

Datavision.

Man kan under de kommande åren förutse etablerandet av ett stort antal

publika och halvpublika databanker, somliga baserade på teledatastandar-

den, andra på mer sofistikerade presentationskoncept.

Sammanfattningsvis kan man säga att utformningen av Teledata är mer

kritisk än vad som framgår vid första påseendet. Dessa system kommer

sannolikt att bli allmänhetens första direktkontakt med datorn som

företeelse. Folks framtida attityd till datorer kan bli starkt beroende av

detta första intryck.

Telepak och internationella databanker

Telepak (tidigare benämnd Databas 300) är namnet på ensvensk datakom-

munikationstjänst. Tjänsten erbjuder möjlighet att via allmänna telefon-

nätet, med hjälp av en terminal komma in i ett antal internationella

datanät. Exempelvis kan användaren göra sökningar i de över 300 databan-

ker i USA som är anslutna till TYMNET och TELENET. Inom kort ansluts

Telepak också till Euronet, vilket ökar antalet åtkomliga databanker med

ytterligare ett BUU-tal.

Motsvarigheten till det svenska Telepak finns i ett 50-tal länder.
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Textkonferenser, -brevlådor och mobila terminaler

Datorstödda textkonferenser finns sedan några år i drift på ett flertal håll

i världen. Konferensen ger möjlighet för deltagarna att från terminal ge

bidrag vid valfria tidpunkter. Vid inloggning i en konferens presenteras för

varje deltagare en förteckning över de inlägg vederbörande inte sett.

Denne kan därefter peka ut vissa att titta närmare på och kommentera.

Genom att konferensen inte kräver samtidig närvaro av sina deltagare och

därmed kan pågå under längre tid än en vanlig konferens, ges möjlighet

till mer genomtänkt argumentering än i en sådan.

Deltagarna behöver inte vara geografiskt samlokaliserade eller resa för

att delta i konferensen. Exempel finns på internationella system med

deltagare från länder över hela världen. Man kan vara med i en eller flera

konferenser. Möjlighet finns vanligen också att skicka personliga medde-

landen till andra deltagare. Konferenssystemet tjänstgör därvid som en

elektronisk textbrevlåda.

Kombinationen av mobila terminaler och textkonferens/brevlåde-system

ger intressanta möjligheter. Terminalen kan exempelvis innehålla ett

inbyggt modem som arbetar med akustisk koppling mot telefonnätet. En

användare kan då under resa hämta och lämna meddelanden i konferensen

från valfri telefon. Detta medger tät kontakt med hemmabas samt

möjlighet att utnyttja spilltid på t ex hotell och flygplatser. Speciellt

smidigt fungerar metoden i USA och Kanada där de större datanäten t ex

TELENET har noder av typ Telepak i flera större städer. Därigenom

betalar användaren på platsen endast lokal telefonavgift för anslutning till

närmaste nod. Resterande kommunikationskostnad belastar användarkon-

tot i textkonferensen.

Telefax

Telefax kan användas för överföring av text eller bild från pappersbaserat

original. Modern utrustning medger sändning av en Air-sida på ca 20-30

sekunder, under idealiska förhållanden. Gruppsändning, dvs möjlighet att

sända en bild till ett antal mottagare, erbjuds utomlands via abonnentpla-
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cerad tilläggsutrustning. Svenska televerket undersöker för närvarande

förutsättningarna för att erbjuda gruppsändning via utrustning centralt

placerad i nätet.

Texttelefon för hörselskadade

Tjänsten omfattar en enkel textskärmsterminal som ansluts till ett

normalt telefonabonnemang. Efter uppk0ppling mot likadan terminal kan

text överföras tecken för tecken i bägge riktningarna. I sin grund-

utformning har tjänsten begränsad användbarhet eftersom den hörselska-

dade sannolikt har sin största kontaktyta bland hörande människor, vilka

saknar texttelefon. Vissa lovvärda initiativ finns dock, t ex Folksams. Man

har där på sitt huvudkontor installerat en texttelefon som kontaktyta mot

sina hörselskadade försäkringstagare.

En väsentlig förbättring i tjänsten har erhållits sedan den sk "förmed-

lingscentralen" satts i drift. Denna utgör en konverteringspunkt mellan

texttelefon och den normala taltjänsten. Konverteringen tal-text och

text-tal utförs manuellt av ett antal operatörer.

Mobitex

Detta är en ny tjänst televerket ämnar etablera under slutet av 1983. Den

utgör ett alternativ till privata radionät för företagsintern kommunika-

tion, dvs den typ som idag utnyttjas för tex dirigering av bilar och

jourpersonal.

Tjänsten skall byggas ut till rikstäckning och medge överföring av tal,

text och data mellan mobila och stationära enheter. Varje kund erhåller

en sluten användargrupp i nätet, vilket funktionellt motsvarar ett eget

privat nät.

Tilläggsfunktioner finns t ex standardiserad inrapportering av jourtjänst-

data, överföring av larminformation från vaktpersonal etc.
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Fördelarna med Mobitex relativt dagens situation med helt separata nät

är huvudsakligen två. Kunden abonnerar på tjänsten för ett antal geogra-

fiska moduler omfattande sin aktuella aktionsradie. Skulle denna ändras

t ex vid utökning av kundens verksamhet, kan komplettering med ytter-

ligare moduler ske utan svårighet. Privatnätsalternativet har betydligt

sämre flexibilitet i detta avseende.

Den andra fördelen gäller utnyttjandegraden av radiomediet som är en

begränsad resurs. Mobitex är konstruerat så att tillgängliga frekvenser

samutnyttjas mellan olika kunder, vilket ger en mycket högre verk-

ningsgrad totalt sett, än i fallet med separata nät.

SCENARIER

En rättegång med telestöd

 

Bakgrund

En rättegång skall äga rum i Göteborg. Tidpunkten är 19 april 1988. Man

önskar bl a höra ett vittne, bosatt i Umeå. Denne som är turkassyrier

förstår inte svenska. Lämplig tolk finns i Södertälje. En journalist från en

aftontidning i Stockholm har rest till Göteborg för att göra ett "på-

platsen"-referat.

Uppläggning

Domstolen plus den åtalade är samlade i Göteborg. Vittnet har kallats till

tingsrätten i Umeå. Tolken har infunnit sig vid grannskapscentralen i

Nykvarn utanför Södertälje. Journalisten sitter på åskådarläktaren i

domsalen. En speciell typ av telefonkonferens har etablerats mellan

Göteborg, Umeå och Nykvarn. Den medger generell konferens mellan alla

parter men kan också ställas för simultantolkning. I det senare läget hör

Göteborg det som sägs i Umeå via tolken och tvärs om.
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Via gruppsamtalsexpeditionen i Stockholm registreras hela vittnesmålet

inklusive tolkningsprocessen i den datorstödda telefonvaktens röstbrevlå-

da.

Förutom telefonkonferensutrustning finns telefax plus en "slow scan TV"

(stillbilds-TV) samt terminaler anslutna till ett datorbaserat juridiskt

expertsystem i de två rättegångslokalerna.

Journalisten har riggat upp en portabel Dsborn persondator modell -87 på

läktaren. Denna medger textbehandling och lagring av text.

Händelseförlopp

Vittnesmålet har just börjat. En kopia av ett kontrakt har överförts till

Umeå via telefax. Domaren frågar vittnet via tolken om han känner igen

kontraktet och får ett jakande svar. Via stillbilds-TV får vittnet se en bild

av den åtalade, och bekräftar att denne är den man han sett hålla i

kontraktet i det beskrivna sammanhanget. Totalt sett är vittnesmålet

avklarat på 20minuter.

En timme senare är rättegången över. Den åtalade fälld och dömd till tre

års fängelse. Sensation. Journalisten tittar på klockan och stönar. 40

minuter till pressläggning. Han koncentrerar sig på att redigera de korta

noteringar han skrivit in i sin dator under rättegången. En kvart senare

springer ,han med datorn under armen mot telefonautomaten. Han ringer

upp sin tidning, ansluter datorn via gummipluggarna som säkerställer den

akustiska kopplingen och trycker på sändartangenten. En minut senare kan

han konstatera att överföringen gått utan mankemang, och att datorn på

tidningen svalt hela reportaget. Han har lyckats igen.

Vid det här laget har vittnet i Umeå hunnit återvända till sin arbetsplats i

god tid före lunchuppehållet. Skönt att inte behöva förlora en hel

arbetsdag så här i anslutning till bokslutet. Tolken i Nykvarn har passat på

att från en terminal i grannskapscentralen kontrollera översättningen av

ett par knepiga ord mot lexikonet i exportföreningens Teledatabas. Han är

nu på väg hem till bostaden, lagom för att hinna hämta barnen hos

dagmamman, som begärt en ledig eftermiddag.
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Expressfrakt

 

Ett ilteletex tas emot på Industrirobotar AB i Midsommarkransen. Termi-

nalen börjar pipa högljutt. Operatören avbryter sitt textbehandlingsarbete

och tar ut det ankommande meddelandet. En processor har slutat fungera

i den stora monteringsroboten på löpande bandet hos P-företaget i

Manchester. Nu kommer den nya filosofin för lagerstyrning att få ett test.

Det är grova stilleståndsböter om roboten inte är igång inom stipulerad

tid. Tanken har varit att minimera utlandslager och vid behov snabbt

sända reservdelar via flygfrakt från centrallagret i Stockholm. Genom ett

specialavtal med SAS har I-robotar möjlighet att direkt boka in frakter i

flygbolagets dator. Härmed kan all pappershantering elimineras. Systemet

medger att tullhandlingar och övrig fraktinformation ligger färdig i

mottagaränden av respektivefraktsträcka, översänd via de internationellt

täckande datanäten. Härigenom undviks liggtider i omlastningspunkter och

tull.

Kalle känner plötsligt den diskreta vibrationen i sin larmmottagare där

han sitter vid en förmiddagsfika på kondiset. Han reser sig motvilligt och

går ut till bilen. Där håller textremsan just på att ringla ur Mobitexskriva-

ren. Uppgiften är att hämta en reservdel på Industrirobotar AB och lämna

den till SAS expressfraktinlämning vid Hagaterminalen före kl 11.00. Det

går med ett nödrop, om det inte blir trafikstockning. Man slipper ju all

väntan på att fraktdokumentation och andra papper skall bli klara.

Nästa morgon kan den engelska agenten tulla ut det nya processorkortet i

Manchester. Strax före lunch sitter det på plats och bandet kan dra igång

igen. Den kritiska stilleståndsgränsen på 30 timmar har underskridits.

I-robotar klarar sig utan böter även denna gång.

Utlandsresan

 

På vägen ut till Arlanda ringde Gunilla de samtal hon inte hunnit med före

avresan från kontoret. Hon hade nyligen låtit installera en mobiltelefon i

bilen. Först var det ett personligt samtal med en platssökande. Vederbö-
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rande föreföll mycket kompetent, så Gunilla bad honom skicka in sina

betyg. Nästa samtal gällde beställning av en rapport. Ingen svarade så

firman hade uppenbarligen stängt för dagen. Strax efter fyra, redan stängt

och inte ens en telefonvakt eller talmeddelandetjänst ink0pplad. Vissa

företag verkade inte ens vilja sälja sina produkter, reflekterade Gunilla.

Hon beslöt att utnyttja sin egen talmeddelandetjänst, slog kodnumret dit

och talade in sin beställning.

Därefter adresserade hon meddelandet genom att slå företagets nummer

från knappsatsen på mobiltelefonen. Så avslutade hon proceduren genom

att ange en tidpunkt nästa morgon, då hon ville ha meddelandet levererat.

Nästa samtal utgjorde ett diktat och tog därmed relativt lång tid. Gunilla

välsignade headsetet, som man kunde ersätta luren med, för att få bägge

händer fria för körningen. Även här fungerade talmeddelandetjänsten som

tillfällig mottagare. Den här gången var detviktigare med formuleringar-

na, eftersom det skulle bli ett brev till en formell stöt, som dels hade

synpunkter på det språk man använde, dels vägrade att befatta sig med

nymodigheter av typ elektronisk post. Gunilla använde därför de talstyrda

editeringskommandon tjänsten erbjöd, för att stanna registreringen, backa

och sudda ut etc. Det tog sin rundliga tid och lagom när Gunilla svängde in

på parkeringsplatsen vid Arlanda, avslutade hon processen genom att

adressera meddelandet till den skrivbyrå som skulle fullfölja utskrift och

postande. Inte ens namnteckning skulle komma att saknas, eftersom

hennes namn fanns lagrat i skrivbyrâns automatiska namnteckningsgenera-

tor, givetvis i ett numrerat antal, där redovisning gjordes till Gunilla varje

vecka.

Väl inne i hallen gick Gunilla till business-loungen i vars telerum hon

visste att det stod en teletexapparat. Än var arbetsdagen inte slut. Men

det är ju konsekvensen av att ta ledigt en dag, tänkte Gunilla. Man fick ta

igen den senare. Hon ångrade sig inte. Gårdagen hade hon tillbringat pâ

Skäret, där hon stannat en dag extra i anslutning till helgen.

Väl på plats vid teletexen, anropade hon en textkonferens där hon var

medlem samt ett expertsystem kring byggfakta. Hon ämnade göra en

offert på en mindre byggnad och tänkte ta hjälp av expertsystemet.
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Genom att arbeta med fönsterteknik kunde hon skriva och editera sin

offert på halva textskärmen och använda resten av denna för att söka

information i byggdatabanken. Användbar information kunde hon därefter

lyfta över på "sin" sida av skärmen där den infogades i offerten. Hon hade

påbörjat arbetet för en vecka sedan, så det var mest smâjusteringar hon

behövde införa. Huvuddelen fanns redan lagrad i textkonferensen.

I viss utsträckning behövde Gunilla också använda information ur sitt

företags databas, så under en del av tiden hade hon tre olika processer

igång på skärmen samtidigt. I god tid innan hennes flight annonserades var

Gunilla klar. Offerten låg färdig i textkonferensen för avrop från valfri

terminal.

Väl ombord och med den utomordentliga ombord-middagen i magen,

beställde den envetna Gunilla fram en av de persondatorer flygbolaget

erbjöd sina passagerare under flygtiden. Hon hade programmering mer

som en hobby än som arbetsuppgift. Dock ägnade hon gärna tiden åt att

lösa reella problem när hon ändå var i farten. Efter en timmes lekfullt

jobb lagrade hon resultatet på en medhavd diskett och k0pplade av resten

av flygtiden.

Vi lämnar här Gunilla. Hon förefaller att vara kompetent nog att ta hand

om sig själv under resten av sin utlandsresa.
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BILDBILAGA

2.2.2 Vidarekoppling
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2.2.6 Datorstödd telefonvakt

2.3.1 Teletex, elektronisk post

2.3.4 Telepak
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2.2.2

Vidarekoppling

      

 

    

    

12 3456
1:?3 J) : VK
A 08/34 56 78 om

Ort 1

A betalar Iokaltaxa.

Tror att företaget ligger i ort 1.
HQ betalar rikssamtal.
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2.2.3

SOLOnummer

Företag A : 02012 34 56
» B : 020 34 56 78
» C : 020 45 67 69

i hela landet

Kunderna som ringer vet inte var
företaget ligger
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26

Datorstödd telefonvakt'

     

\/ 123:. 56

f 12 34 56 =
I 00" 3% Företag A

    

/ Info om
I -förefdg A

Meddelande ' *
till (1 vid >

företag A

Påringande tror att företaget A svarar

- telefonvakt

- ordermottagning

- rörjour
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2.3.1
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Telepak M
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ANVÄNDNING AV MODERN ELEKTRONIK FÖR INFORMATIONSÖVER-

FÖRING TILL BILFÖRARE - FARA ELLER FÖRDEL?

Kåre Rumar, VTI

UTVECKLING AV INDUSTRI OCH TRANSPORTSYSTEMEN

I figur 1 göres ett försök att förenklat illustrera hur produktionssystemet

utvecklats från rent hantverk till modern_ industri via först stegvis

avlastning av det fysiska arbetet (ångmaskinen, förbränningsmotorn, el-

motorn. etc) och därefter successiv avlastning av det mentala arbetet

(centraldatorer, minidatorer, mikrodatorer etc). Paralleller kan dras med

landtransportsystemet där det fysiska arbetet först övertogs av lokomotiv

och sedan av motorfordon medan datorteknik icke egentligen fått sitt

genombrott förrän på senare år (undantag trafikledningssystem tex

trafiksignaler).

I båda systemen har utvecklingen inneburit att människan allt mer

avskärmats från själva situationen. Hon har inte längre fingrarna på

arbetsstycket. Ofta ser hon inte ens arbetsstycket. Även i trafiken har

återkopplingen successivt försämrats. Man måste nu på olika konstlade

sätt (t ex signallampor) tala om för trafikanter att de kör för fort, att de

håller på att förlora väggreppet, att de fått punktering etc.

DATORER I INDUSTRIN

Man skulle generellt kunna ställa fyra krav på nya produkter - och alltså

även på datorer.

- De bör vara resurssnåla

- De bör vara energisnåla

- De får ej vålla fysisk skada

- De får ej vålla psykisk skada

Mikrodatorerna uppfyller i ovanligt hög grad de tre första av dessa krav.

Enda problemet är det fjärde kravet. Ett försök att något utreda dessa

bekymmer göres nedan.
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Den avskärmning från själva arbetsuppgiften och medarbetare som enligt

ovan är en av effekterna av datorisering i industri och på kontor har

orsakat en hel del svårigheter.

Att människan har vissa grundläggande fysiska behov såsom föda, vätska,

sexualitet, stimulering, rörelse torde alla vara överens om. Redan då det

gäller vissa av dessa grundläggande behov t ex stimulering och rörelse har

datoriseringen blivit hinder. Men människan har också andra överförda

psykiska och sociala behov såsom meningsfylld sysselsättning, egenkont-

roll, överblick, social gemenskap, personlig integritet etc. Det är framför

allt i dessa avseenden datoriseringen inneburit behovsbarriärer och arbets-

miljömässiga problem.

I detta sammanhang förbigår vi helt alla de fördelar i form av effektivi-

tet, ekonomi, säkerhet som datoriseringen inneburit. Avsikten är att peka

på nackdelarna så att vi i den kommande datoriseringen av trans-

portsystem och bil kan undvika att begå misstag av den typ man

uppenbarligen gjort vid datorisering i industri och på kontor.

VÄGTRAFIKEN OCH DESS MÅL

Förenklat kan vi säga att vägtrafiken har fyra mål

- Effektivitet

- Säkerhet

- Ekonomi

- Miljö

Vilken åtgärd vi än vidtar, tex för att öka säkerheten, påverkar den

oftast i större eller mindre utsträckning läget i de andra tre variablerna.

Utan tvekan kan modern elektronik främst i form av mikrodatorer

utnyttjas för att förbättra måluppfyllelsen då det gäller alla fyra av dessa

mål. Vad vi måste se till är att vi inte i vår iver att genom mikrodatorer

avlasta människan vissa övervaknings-och bedömningsuppgifter för in nya

problem av den typ som uppstått i industri och på kontor.
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Det system vi har att arbeta med åskådliggöres schematiskt i figur 2. Det

framgår att trafiken är ett dynamiskt system med i princip tre komponen-

ter

- Människan

- Fordonet

- Trafikmiljön

Trafikprocessen kan beskrivas som ett kontinuerligt flöde av informa-

tioner (om väg, annan trafik, eget fordon), beslut på basis av dessa

informationer och åtgärder i form av manövrer, ändrad uppmärksamhets-

inriktning etc. Dessa åtgärder påverkar informationen i nästa ögonblick

08V.

Redan av denna enkla beskrivning framgår hur väsentlig för att inte säga

helt grundläggande informationsinhämtningen är för att trafikprocessen

skall fungera effektivt, säkert, ekonomiskt och utan alltför stora miljö-

problem.

Det är sannolikt just för att förbättra information och underlätta beslut

som mikrodatorer skall användas i trafiksystemet, i fordonen. Haveristu-

dier visar klartatt det är mänskliga faktorn som är den helt dominerande

då det gäller orsaker till trafikolyckor (se figur 3).

En ytterligare fördjupning i syfte att finna vilka mänskliga felhandlingar

som ligger bakom gav resultat som illustreras i figur 4 - informations-och

beslutsfel är helt dominerande. Det är alltså där människan behöver hjälp.

Mikrodatorer kan säkert bidraga till denna hjälp. Men de måste användas

med urskiljning.

VÄG - BIL - DATOR - MÄNNISKA

Som framgår av figur 2 är de två stora informationskällorna väg- och

trafikmiljön samt det egna fordonet.

I det första sammanhanget används redan modern elektronik och datorer i

hög utsträckning. Jag skall däremot koncentrera mig på information från

det egna fordonet.
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Förarens uppgifter kan sägas vara av tre slag

- Köra fordonet (mikrouppgiften) kräver information om fordonet och

dess samspel med vägen

- Klara trafiksituationer - kräver information om regler, väg, trafik,

vägmärken, signaler etc

- Välja väg (makrouppgiften) - kräver information om mål, karta,

alternativa vägar, vägvisning m m.

Då det gäller att utnyttja datorn är det väsentligt att vi gör klart för oss i

vilka avseenden den är överlägsen och i vilka den är underlägsen männis-

kan. I figur 5 göres ett försök att exemplifiera några olika situationer.

Datorn kan i fordonet användas för att helt ta över avkänning, beslut,

åtgärd - t ex antilåsbromsar (ALS). Men den kan också användas för att ge

föraren ett bättre beslutsunderlag - t ex vägvisningssystem (se figur 6).

Det gäller attutnyttja datorn dels i de avseenden den är överlägsen män-

niskan, dels utan att överbelasta föraren med ny information som han inte

alltid är i direkt behov av.

I figur 7 ges några exempel på funktioner föraren har fördel av att känna

till och där modern elektronik rätt använd säkert skulle kunna fylla en

stor funktion.

Vid varje applikation bör man fråga när, var och hur föraren behöver

information. Figur 8 illustrerar denna typ av frågor.

MÄNNISKAN DIMENSIONERANDE

I princip bör introducerandet av modern elektronik och datorer genomgå

tre steg.

1 Funktionella krav.

Vad är syftet? Vad vill man uppnå?

2 Dimensionerande egenskaper.

Människans karakteristik.
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3 Kravspecifikationer.

Tekniska lösningar, budskapets form, placering, innehåll.

Då det gäller de funktionella kraven, vad vi vill uppnå, har de något

berörts ovan. Vi vill underlätta människans informationsinhämtning och

informationsbearbetning i olika väg-, trafik- och fordonssammanhang.

Huvudbudskapet i detta inlägg kan föras ända tillbaka till de gamla

grekerna. De sade: "Människan är alltings mått". Påståendet gäller även

modern elektronik och datorer. Det är inte utifrån den rent tekniska

funktionen utan utifrån samspelet med medmänniskan som modern elekt-

ronik och datorer skall betygsättas.

Det är människans egenskaper som skall vara dimensionerande. Grovt kan

de indelas i:

- Sinneskarakteristik (synskärpa, kontrastkänslighet etc)

- Grundläggande centrala egenskaper (intelligens, minne, inlärnings-

förmåga etc)

- Förvärvade centrala egenskaper (kunskap, erfarenhet etc)

- Centrala styrmekanismer (motiv, förväntan etc)

Har man funktionella krav och dimensionerande mänskliga egenskaper

klart för sig är enligt min mening de tekniska kravspecifikationerna

betydligt lättare att klara. Ofta slarvar man i förtjusning över de enorma

tekniska möjligheterna med de två första frågorna. Naturligtvis kvarstår

frågor som

- vilken presentation (när, var, hur)

- vilken avkänning (mekanisk, el-mekanisk, elektronisk)

- vilken logik (diskret, hybrid, integrerande kretsar, programmerbar)

men de blir betydligt lättare att lösa.

SLUTORD

Människans behov och egenskaper måste vara dimensionerande även då

det gäller introduktion av modern elektronik och mikrodatorer i trafiksys-

temet och fordonen. Annars kan vi införa nya problem.
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Man måste komma ihåg att i vägtrafik är väg- och trafikmiljön den

primära informationskällan. Konstgjorda signaler i och utanför fordonet är

och förblir sekundära informationskällor.

Vi vet att människan klarar stressituationer (som ju är vanliga i trafiken)

betydligt bättre om hon har hög egenkontroll. Vi får alltså inte låta

datorer ta över för mycket. Det kan också leda till understimulering och

sänkt aktivitetsniVå. Man reagerar långsammare när man väl måste

reagera. Låt oss inte st0ppa in en massa elektronik i trafiksystemet bara

därför att vi nu har fått de tekniska möjligheterna. Låt oss först fråga oss

om elektroniken behövs, var den behövs och om den där kan fylla den

funktion vi önskar! Svaren beror ej enbart på teknisk kunskap de är i hög

grad avhängiga av humanvetenskaplig kunskap.
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Accident cause analysis GB/US
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Figur 3 Resultat från en engelsk och en amerikansk haveristudie.
Båda visar enstämmigt att mänskliga faktorn dominerar
orsaksbilden i trafikolyckor.
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Figur 4 Amerikanska haverianalysresultat som visar dominansen
för informations- och beslutsfel som orsaker till trafik-
olyckor
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JFR DATOR-MÄNNISKA

 

Ueegfi galen: Människa

Rufinövervakning + _

Beräkning stora mtrl _ + _

Snabb beräkning + _

Minne + _

Precision + _

Absolufnivåer + _

Högprobabiliief .+' _

Lågprob. skeenden _ +

Relationer _ 4,

Komplexa, dynamiska situationer - +

Nya situationer _ 4.

Omdöme _ +

Ansvar .. +

Hänsyn _ 4.

Flgur 5 I vissa situationer/uppgifter är datorn överlägsen, men i
andra ar människan den bättre
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Figur 6 Två principer utnyttja dator 1 fordon
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Figur 7 Exempel på fordonsfunktioner som skulle kunna datoriseras
och därigenom ge föraren bättre information. Förarpres-
tation (t ex vakenhet) är än så länge ett tveksamt applika-
tionsomrâde.
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Kontinuerligt (hastighet)
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Läge

färg,....?

När, var, hur behöver fordonsföraren information?
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KAN ELEKTRONISKA INFORMATIONS- OCH REGLERSYSTEM UNDER-

LÄTTA VÄGTRAFIKEN?

Karl-Lennart Bång och Anders Lindkvist, Transportforskningskommis-

sionen (TFK)

INLEDNING

Sverige har en hög biltäthet och ett stort beroende av bilen som

transportmedel för personer och gods. Vi anses också ligga långt framme

när det gäller säkerhets- och miljöförbättrande åtgärder avseende fordo-

nens säkerhetsutrustning, trafiksanering i tätorter, begränsning av avgas-

utsläpp mm. I fråga om utnyttjande av avancerade tekniska hjälpmedel för

att öka säkerheten och framkomligheten på Vårastörre vägar och gator

har dock utvecklingen gått långsamt. Här accepteras en riskniVå som vore

otänkbar inom andra samhällssektorer och arbetsplatser.

Trots de låga kraven på förare inom vägtrafiken lämnas dessa praktiskt

taget ingen assistans i krävande trafikmiljöer. Inom t ex trafikflyget och

den yrkesmässiga sjöfarten med dess högt kvalificerade personal skulle

motsvarande förhållanden vara helt otänkbara.

Också framkomligheten på våravägar har politiskt haft låg prioritet och

försämrats genom minskat vägbyggande och trafiksaneringar i större

tätorter. Trafiken har i många fall överförts till kringliggande gator och

trafikleder där störningar av framkomligheten blivit vanliga på grund av

överbelastning, trafikolyckor, vägarbeten mm.

TFK har studerat dessa problem i en rad forskningsprojekt under de

senaste 5 åren. Föreliggande uppsats är främst baserad på material

framtaget på uppdrag av TFD inom projektet "Informations- och regler-

system för vägtrafik (INFOU)" (ref 1-4) samt på en TFK-förstudie angåen-

de elektroniska hjälpmedel för trafikinformation i bilar (5).
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ÖVERBLICK

Trafiksäkerheten och framkomligheten kan förbättras med informations-

och reglersystem (förkortas IRS nedan) baserade på modern elektronik och

datateknik.

Med informationssystem avses i denna uppsats system som används för att

förmedla budskap till trafikanten av informativ karaktär, dvs trafikanten

har frihet att själv avgöra om han skall lyda budskapet eller inte. I

 

variabla informationssystem kan budskapen förändras med hänsyn till

trafiksituationen eller väderleksläget. Omställbara vägmärken och trafik-

rapporter i radio är exempel på variabla informationssystem.

Den förmedlade informationen är som regel kollektiv, vilket innebär att

samma information lämnas till alla förare vid en viss tidpunkt (t ex

rundradio) eller på en viss plats (t ex fast Vägvisare). Individuell informa-

tion riktas mot enskilda utvalda förare, antingen med hänsyn till fordonets

identitet och destination eller baserat på aktuella mätuppgifter om

fordonets framfart. Exempel på individuella informationssystem är sådana

som bygger på dubbelriktad kommunikation typ privatradio eller automa-

tiska individuella vägvalssystem. Omställbara vägmärken, som t ex kan

användas för att under en kort tid ge ett meddelande med hänsyn till

fordonets Uppmätta rörelse (hastighet), är ett annat exempel.

Med reglerüstem avses system som används för att styra trafiken i en

 

trafikanläggning. I variabla reglersystem styrs trafiken genom val mellan

olika styrbesked baserat på registreringar av variationer hos olika trafik-

parametrar. Exempel på variabla reglersystem är trafikstyrd signalregle-

ring och variabel reglering av högsta tillåten hastighet.

Variabla IRS kräver utrustning för att _r_n_ä§ och registrera trafiksitua-

tionen, för att överföra registrerade uppgifter och för att bearbeta dessa

som grund för val av styrbesked. De budskap eller restriktioner som därvid

riktas mot trafikanterna påverkar trafikbilden. Den nya trafiksituationen

mäts eller registreras och kan föranleda förändrade besked till trafikan-

terna. Detta förutsätter tillgång till effektiva och billiga datorer och

telekommunikationer.

VTI RAPPORT 241



92

             

   

  

Dataöverföring Dataöverföring

Mätning och Bearbetning och Informationsgivning

registrering val av styrbesked och/eller styrning

Trafiksituationen

Figur 1 Principskiss för funktionen av IRS

Nedan beskrivs och kommenteras nâgra aktuella tillämpningar av IRS.

INFORMATIONSSYSTEM

Framförandet av ett fordon i trafiken förutsätter ett harmoniskt samspel

mellan förare, fordon, infrastruktur och omgivning. Förarens förmåga att

inhämta och reagera på olika typer av information i trafikmiljön är

avgörande för ett trafiksäkert uppträdande.

Syftet med information är att avlägsna osäkerhet. En allmän slutsats

rörande informationsöverföringen i trafiken är att den blir effektivast om

informationen är individorienterad och relevant, dvs anpassad till de för

ögonblicket rådande förhållandena. Den måste också baseras på kunskap

om trafikanternas attityder och motiv.

Kraven ovan uppfylls bäst av variabla informationssystem med individuellt

utformad information till olika förare. Detta förutsätter i sin tur dubbel-

riktad kommunikation mellan förare och system. Privatradio är ett enkelt

sätt att åstadkomma sådan kommunikation. Ett betydligt mera avancerat

system som också beskrivs nedan avser automatisk vägvalsanvisning.
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Privatradio

Bilburna anläggningar för privat radiokommunikation, sk privatradio,

utnyttjar privatradiobandet (27 MHz) som efter tillstånd från televerket

får utnyttjas utan särskilda radiokunskaper. En särskild kanal (18) har

upplåtits för samtal som enbart gäller vägtrafiken. För att kunna snappa

upp och förmedla anrop från bilister har ett stort antal lyssnande

basstationer organiserats genom Vägradiorådet. Verksamheten sker ideellt

med mycket små ekonomiska resurser.

Antalet privatradioanläggningar har ökat mycket snabbt under senare år.

Enbart i Storstockholmsområdet uppskattas 50 000 bilister ha tillgång till

sådan utrustning. De cirka 35 aktiva vägradiobaser som finns i Stockholms

län mottog under 1981 32 000 anrop varav 22 000 gällde information och

frågor om den rådande trafiksituationen, 2 600 larm till polis, ambulans

och brandkår medan resten bl a avsåg bilhaveri eller varning för trafikfa-

ra.

I USA, som är ett föregångsland påområdet, uppskattas ca 15 miljoner

apparater vara i bruk. Flera organisationer har bildats i samarbete med

polis och andra hjälpinstanser för att effektivisera utnyttjandet av den

särskilda trafikkanalen (nr 9). Även den amerikanska staten har kommit in

i bilden genom en kampanj med mål att få till stånd en landsomfattande

avlyssning av denna.

Privatradion har många användningsområden för vägtrafikändamål:

- för att rapportera om rådande trafiksituation och om störningar till

myndigheter, rundradiobolag m fl.

- för att påkalla hjälp vid olyckor, fordonshaverier eller andra nödsi-

tuationer för egen del och åt hjälpbehövande medtrafikanter.

- för att slå larm om katastrofer (översvämningar, skogsbrändermm).

- för att varna och informera andra bilister med privatradioutrustning

direkt eller via stationär vägbas.

Privatradion är billig för samhället jämfört med andra informationssys-

tem. Ännu återstår emellertid mycket innan den kan utnyttjas effektivt.

De transmissionstekniska problemen såsom störningar på tilldelat frek-
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vensband hämmar dess användbarhet. Dessa frågor handläggs av tele-

verket som internationellt diskUterar överföring till annat frekvensband.

En annan nackdel är att föraren på grund av privatradions begränsade

räckvidd inte kan vara säker på att få ett anrop besvarat. I USA och

Västtyskland prövas emellertid teknik som möjliggör automatisk förbin-

delse mellan mobil privatradio och telefonnätet. Samordningen med andra

informationskanaler i vägtrafiken är idag bristfällig, till del kanske

beroende på att privatradion av många betraktas som en leksak. Det är

därför angeläget att närmare studera privatradions betydelse som ser-

vice-, informations- och säkerhetshjälpmedel i vägtrafiken. och hur an-

vändningen kan effektiviseras och disciplineras.

Automatisk vägvalsanvisning

 

Med automatisk vägvalsanvisning avses här system där bilisten kan

kommunicera med systemet och t ex meddela sin identitet och destina-

tion. Informationen behandlas centralt och bilisten får individuell infor-

mation om lämpligt vägval m m.

Syftet med denna typ av system är primärt att hjälpa trafikanterna att

välja den bästa vägen mellan resans start- och målpunkt, sekundärt att

åstadkomma en önskad fördelning av trafikbelastning och miljöstörningar

inom det berörda vägnätet. Undersökningar från bl a England pekar på att

dylika system skulle kunna nedbringa den totalt restiden i biltrafiken med

10-15% med åtföljande besparingar av bränsle- och andra fordonskostna-

der.

Tekniska lösningar för automatisk vägvalsanvisning har funnits sedan

slutet på 50-talet, främst i USA. Fullt utvecklade system och provdrift i

större skala har igångsatts under 70-talets senare hälft i Japan (CACS)

och Västtyskland (ALI).

ALI (Autofahrer Leit- und Informationssystem) har framtagits av

Blaupunkt i samarbete med bla Volkswagen. Apparaturen i fordonet

består av bildskärm med pilar och budskap, tryckknappsats, mikroproces-

sor samt sändare/mottagare. En fyrställig destinationskod knappas in av
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föraren när färden påbörjas. När fordonet passerar en detektorslinga i

vägbanan aktiveras bilens sändare och koden sänds till en vägkantsbaserad

mikrodator. Dessutom detekteras fordonet, dess hastighet och längd.

Dessa uppgifter överförs till en centraldator för området. Trafiksitua-

tionen kartläggs på regional nivå och centraldatorn beräknar optimal

färdväg och lämplig medelhastighet, vilket vidarebefordras' till vägsta-

tionerna. Dessutom lämnas information om halka och dimma.

När fordonet passerar slingan bearbetar vägprocessorn destinationskoden

med beaktande av eventuell överordnad information på regional niVå.

Detta sker inom loppet av 1/100 sekund. Informationen återsänds till

fordonet och visas på en panel i form av riktningsangivelse, rekommende-

rad hastighet och textvarningar om halka, dimma osv. Systemets funktion

schematiseras i figur 2.

_ggg-systemet har, utöver de funktioner som finns i ALI, även delsystem

för trafikinformation via punktradio och omställbara, vägbaserade bildpa-

neler. Fältförsök genomförda med 330 fordon utrustade med CACS 1977-

78 inom ett 300 kvadratkilometer stort område i Tokyo visade att dessa

fordon hade 11% kortare restid än fordon utan CACS-utrustning. Fortsatt

utvecklingsarbete med strävan att integrera CACS i ett totalt informa-

tionssystem pågår under ledning av industri-och handelsministeriet (MITI)

i Japan.
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Figur 2 System CACS för automatisk vägvalsanvisning

ALI har installerats för fullskaleförsök på ett motorvägsnät i Ruhromrâ-

det 1 Västtyskland omfattande ca 10 mil motorväg. Testomrâdet framgår

av nedanstående karta.

VTI RAPPORT 241



97

    
    

     

AK Rociliughouno- AK Dutnuud-II'

AK Har-0 '5

'

4x ...5.--w;".. AK national-will..

Figur 3 Testområdet för ALI

Cirka 400 fordon har utrustats med ALI-systemet. Försöken har pågått till

slutet av 1981. Man förväntar sig inte att försöksverksamheten skall

kunna ge klara besked om systemets nyttoeffekt, därtill skulle krävas

utrustning av ett mycket större antal fordon. Däremot bör man kunna få

en uppfattning om systemets funktion i fält.

Investeringskostnaden för att utrusta det västtyska motorvägsnätet (6000

km) med ALI-system ligger på nivån 345 milj DM (engângskostnad). Med

en 20-ârig avskrivning och med årliga driftskostnader på Cirka 10,7 milj

DM/âr blir totalkostnaden 27,2 milj DM/âr eller 4500 DM/km och år. Att

utrusta 20% av fordonsparken skulle kosta 1400 milj DM eller 140 milj

DM/ár, vilket ger en total kostnad av 167,2 milj DM/âr.

Analysen av systemets nytta grundas på mycket försiktiga antaganden

enligt nedan:

- minskade

olycks-
kostnader*) (5% reduktion) 27 M DM/år

- minskade fordons-

kostnader (0,2% reduktion) 18 M DM/âr

- minskad restid (1,3% reduktion) 21 M DM/är

*)avser olyckor vid avkörning, halka och dimma för alla fordon
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De sammanlagda "vinsterna" uppgår således till 66 milj DM/år, vilket är

cirka 40% av de årliga kostnaderna. Härtill kommer för trafikanterna icke

oväsentliga fördelar som minskad osäkerhet, stress och irritation, ökad

komfort etc.

De beskrivna systemen CACS och ALI visar att det är tekniskt fullt

möjligt att installera system för automatisk vägvalsanvisning i full skala.

Vad som återstår att visa är om det är ekonomiskt möjligt och politiskt

önskvärt att göra det.

Trots en fortsatt snabb utveckling mot billigare elektronik och datorer

medför systemen mycket kostnadskrävande investeringar, både för sam-

hället och den enskilde bilisten. För att kunna utnyttjas effektivt krävs

att större delen av vägnätet och fordonsparken utrustas på en gång.

Systemen kan också ge kontrollmöjligheter av de enskilda individernas

förehavanden vilket kan uppfattas som negativt. För svenskt vidkom-

mande är det knappast troligt att system för individuell vägvalsanvisning

blir aktuella annat än på mycket lång sikt.

REGLERSYSTEM

Trafiksignalreglering och reglersystem för större vägar utgör två exempel

  

på variabla reglersystem. För att uppnå bästa möjliga effekt kräver dessa

dels kontinuerligt aktuell information om trafikförhållandena i anlägg-

ningen, dels styrlogik baserad på någon form av optimeringsförfarande.

Förutsättningarna att åstadkomma dylika system i framtiden gynnas

starkt av den snabba utvecklingen mot billigare mikr0processorer, datorer

och transmissionssystem.

Trafiksignalreglering

 

En trafiksignalanläggning reglerar trafiken genom tidseparering vilket-

innebär att de reglerade trafikströmmarna inte samtidigt trafikerar den

aktuella konfliktpunkten. I första hand regleras trafikströmmar från

korsande tillfarter, s k primärkonflikter.
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Figur 4 Exempel på primär- och sekundärkonflikter i trafiksignal

Trafiksignaler utnyttjas företrädesvis i tätorter och är relativt vanligt

förekommande i Sverige. Ca 2 000 signalanläggningar var i drift 1980 och

antalet har uppskattats stiga med några 0/0 per år.

Utformning och tidsättning av trafiksignaler är idag lika mycket en konst

som en vetenskap. Utvecklingen av allt mer komplicerad styrutrustning

utan inbyggd optimering av trafikstyrningen och avsaknaden av riktlinjer

och konsekvensbeskrivningar av olika parameterinställningar har möjlig-

gjort geniala lösningar av skickliga trafikingenjörer, men också komplexa

signalanläggningar med tvivelaktig framkomlighet och säkerhet.

INFOU-projektets forskningsverksamhet rörande trafiksignaler har syftat

till att ta fram rekommendationer för systematiskt val av geometrisk

utformning och styrsätt med hänsyn till framkomlighet och säkerhet.

Projektets grundläggande hypotes var att enkla, lättöverskådliga signalan-

läggningar utan alltför många körfält och separatreglerade sekundärkon-
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flikter är att föredra ur framkomlighets-, säkerhets-och kostnadssyn-

punkt.

Projektresultatet har bestyrktovannämnda hypoteser. En utveckling mot

anläggningar med enklare fasindelning (färre separatreglerade konflikter)

men effektivare styrlogik kan förväntas. Likaså av bättre signalsamord-

ning samt olika åtgärder för prioritering av kollektivtrafik.

Mikroprocessorerna har möjliggjort byggandet av styrapparater med mera

avancerade strategier, där t ex optimal längd på varje gröntid bestäms

kontinuerligt 'Yon-line". En svensk sådan metod utvecklad av Bång (6)

baseras på fortlöpande information om antalet fordon och deras position i

samtliga körfält i korsningens tillfarter. Med täta intervall (t ex varje

sekund) vägs fördelen för väntande trafik med att växla till grönt mot

nackdelen för trafik med pågående grönt ljus. Optimeringen kan utformas

så att den t ex prioriterar bussar som detekterats selektivt. Vid praktiska

försök i några signalanläggningar i Stockholm har påvisats väsentliga

vinster (IS-40% lägre väntetid) relativt konventionell trafikstyrning, se

figur 5 nedan.

Tekniken är ännu inte tillgänglig kommersiellt.
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Figur 5 Samband mellan medelfördröjning och total trafikbelast-
ning vid olika styrsätt i en trafiksignal (6)

Reglersystem för större vägar

Reglering av trafik på motorvägar och andra större leder utan plankors-

ningar kan avse fordonens vägval, hastighet, sidoläge (val av körfält) samt

påfart via ramp. Ofta tillämpas flera regleringsformer parallellt, där vissa

delar kan vara av informativ karaktär (t ex rekommenderad hastighet).

Tvâ nivåer av reglersystem för större vägar kan särskiljas, vägnätsregle-

ring och sträckreglering.

Vägnätsreglering avser normalt fordonens vägval vilket styrs med hjälp av

 

omställbara vägmärken eller system för individuell vägvalsansvisning.

Syftet är normalt att minimera summan av restiderna i nätet vid given

trafikbelastning och riktningsfördelning. Dylika system förekommer på ett

tjugotal platser i USA, Japan och Europa (främst Tyskland och Frankrike).

Pâ E6 mellan Malmö och Helsingborg prövas sedan 1978 ett system med

förberedda förbifarter som anvisas med hjälp av manuellt omställbara

vägmärken.
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Eftersom lämpligt vägval normalt endast rekommenderas och således ej

behöver åtlydas av trafikanterna måste andelen trafikanter som följer

rekommendationerna beaktas i styrstrategin. Erfarenheterna från prak-

tiska tillämpningar pekar på att bilförarna normalt är ganska obenägna att

avvika från sitt ursprungliga vägval såvida de inte kan övertygas om att

de härigenom kan göra en avsevärd tidsbesparing.

Vid sträckreglering förutsätts att trafiken på sträckan inte kan anvisas

 

annat vägval. Syftet är att åstadkomma en optimal avvägning mellan

säkerhet och framkomlighet vid en given trafikbelastning. Följande meto-

der tillämpas:

- reglering av påfartsramper

- körfältsreglering

- hastighetsreglering

    

 

1000 m '
500 m

Informationsiovlor

Detektorer

o

Figur 6 Exempel på körfältsreglering
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Reglersystem för trafik började tillämpas i USA i mitten på 50-talet

(Detroit) och idag uppskattas ett hundratal system av olika omfattning

vara i drift i USA, bla som följd av särskilda federala insatser på

området. För att främja utvecklingen ytterligare har Federal Highway

Administration nyligen anslagit ca 25M$ för ett stort reglersystem för

försöksverksamhet norr om staden New York. Projektet har fått namnet

IMIS (Integrated Motorist Information System). Syftet är att undersöka

funktionen hos olika komponenter av IRS och att utvärdera vilken nytta-

kostnadskvot som kan erhållas totalt och med olika kombinationer av

delsyste m.

En 56 km lång och 8 km bred trafikkorridor pä Long Island i New York har

valts som försöksplats. Området har två längsgående motorvägar och

nätverk av parallella och tvärgâende större vägar.
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Figur 7 IMIS-korridoren på Long Island norr om New York (7)
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Systemet omfattar bl a följande informations- och regleranordningar:

- omställbara vägmärken

- punktradio

- påfartsreglering

- signalkontroll

- antenner för automatisk reläöverföring av privatradiotrafik

- koordinering av hjälp- och serviceinsatser

IMIS-projektet började med en omfattande planeringsstudie med avsikt att

bl a välja lämplig teknik och utrustning.

Omställbara vägmärken ansågs representera den primära informationskäl-

lan till trafikanterna och därför gjordes noggranna utvärderingar av

förekommande skylttyper som kunde visa ett stort antal meddelanden.

Den elektromagnetiska skrivmatristypen visade sig vara billigare än den i

Europa vanligare lamp-(fiberoptik)skylten och valdes därför till IMIS-

försöket.

Punktradiosystem valdes med avseende på antenntyp med utgångspunkt

från alternativen rundstrålande respektive "läckande" koaxialkabel (1,5

km lång). Rundstrålande system kostar i investering drygt en tredjedel av

vad koaxialkabel kostar men nackdelarna (störning av rundradioutsänd-

ningar, svårigheter att klart avgränsa utsändningsområdet) ansågs så

besvärande att kabelsystem valdes. För dataöverföring rekommenderades

egna, separata dubbeltrådskablar och ej hyrda telelinjer. Bedömningen

baserades bl a på att man genom att äga utrustningen uppnår full kontroll

över transmissionen och försäkras god driftsäkerhet, flexibilitet och låga

driftskostnader. Senare bedömningar talar för att man ersätter tråd med

koaxialkablar, bl a på grund av den större bandbredden som därmed erhål-

les.

För en bedömning av IMIS nytta-kostnadskvot analyserades 9 olika sys-

temutformningar med varierande närverkskonfiguration, utrustning och

funktionskapacitet; Man beräknade att det skulle vara möjligt att uppnå

följande resultat:
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Reduktion avseende Min-max alternativ av 9
utformninçLar

  

Tidâtgâng l,0-2,9 m fordonstim/ar

Bränsleförbrukning 3,8-10,2 M liter/år

Olyckor 160-200 olyckor/âr

Avgaser (CO) l,0-2,7 M kg/år

Detta ger en nytta-kostnadskvot på mellan 1,9 och 2,4.

Trafikstörningsdetektering, dvs automatisk detektering och registrering

av förändringar i trafikförhållandena som kan orsaka trafikolyckor eller

 

framkomlighetsproblem i en anläggning, är en viktig komponent i ett

reglersystem för större vägar. En vanlig teknik härför är att installera

induktiva slingdetektorer med jämna avstånd i vägbanan (se figur 6).

Störningar detekteras med hjälp av datorbearbetning av trafikdata från

dessa, t ex flöde, hastighet och beläggningsgrad i olika vägsektioner och

körfält vid olika tidpunkter.

För att förbättra snabbheten och noggrannheten är det ofta önskvärt att

kunna registrera händelseförIOppet inom en yta. En tänkbar teknik härför

är att utnyttja TV-kameror och automatisk bildtolkning. En sektor av

trafikanläggningen övervakas med en kamera som producerar bilder

kontinuerligt eller med jämna mellanrum.

 

Figur 8 Montage av TV-kamera för trafikstörningsdetektering
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Bilderna digitaliseras och subtraheras från en kontinuerligt uppdaterad

bakgrundsbild varigenom rörliga objekt kan detekteras. Utrustningen be-

står av kamera och mikroprocessor för digitalisering och bildreduktion. I

Sverige har ett dylikt system för trafikstörningsdetektering framtagits

inom Institutionen för elektrisk mätteknik, KTH (8). Utrustningen har

också testats för detektering av gångtrafik (9).

ÖVRIGA ELEKTRONISKA HJÄLPMEDEL I BILAR

Stort utvecklingsarbete har under senare år lagts ned på att med hjälp av

bl a mikroprocessorer klara de höga krav som ställts på avgasutsläpp och

bränsleförbrukning. Exempel på elektroniksystem som idag finns på mark-

naden' för användning i bilar är:

- elektronisk tändförställning

- elektronisk bränsleinsprutning

- återkopplad reglering av avgasutsläpp

- färddator för beräkning och digital återgivning av hur långt man kan

köra innan bränslet tar slut, körtid, ankomsttid, medelhastighet

m m,

- Vägning av last

- låsningsfri bromsning.

Snart har varje amerikansktillverkad personbil minst en mikroprocessor.

De sjunkande elektronikpriserna gör att vi snart kommer att få se

ytterligare tillämpningar av elektroniksystem i bilarna t ex:

- radarbromsningssystem

- multiplexa ledningssystem

- system för diagnostik av fel vid service på bilen

- transmissionskontroll.

På flera håll pågår utveckling av fordonsbaserade informationshjälpmedel

för att höja säkerheten och komforten, t ex för att

- varna för kritiska situationer utanför fordonet

- varna för trafikfarliga fel på fordonet

- lämna upplysningar om färden.
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Anordningar som varnar föraren för hinder framför fordonet är ofta

integrerade med låsningsfritt bromssystem. Systemen fungerar så att en

radarpuls sänds ut från fordonet, reflekteras mot ett annat fordon eller

hinder och mottages åter. Ett säkerhetsavstånd beräknas beroende av

förarens reaktionstid, fordonets och "hindrets" hastighet varefter erfor-

derlig retardation åsätts med hänsyn till väglag m m. Om säkerhets-

avståndet underskrids varnas föraren och om han inte reagerar tillräckligt

snabbt utlöses den automatiska bromsfunktionen.

Ett dylikt system skulle idag kosta 5 000 - 10 000 kr. Utveckling härav

pågår i USA, Japan och Västtyskland med tänkbar marknadsföring under

senare hälften av 80-talet.

SLUTORD

Den framtida tillämpningen av IRS i Sverige sammanhänger bla med

trafikutvecklingen, den tekniska utvecklingen på komponentsidan och

sannolik nytta-kostnadskvot för olika tillämpningar. Eftersom det nuva-

rande ansträngda statsfinansiella läget kan förväntas bestå under lång tid

framöver och även privatekonomin blir allt kärvare kommer investering-

arna i trafikanläggningar och fordon att bli långa. Behov av IRS uppstår

därvid för att kunna öka utnyttjandet av befintliga trafikanläggningar.

Frågan är dock i vilken utsträckning utvecklingsbehoven kommer att

kunna tillgodoses.

Den tekniska utvecklingen och därmed sammanhängande prissänkningar på

avancerad elektronik talar för en ökad tillämpning. Framför allt är det

troligt att system, som kan anskaffas av den enskilde bilisten för att höja

dennes standard och säkerhet kommer att spridas.

Vissa begränsade satsningar på IRS från samhällets sida kommer troligen

till stånd under de närmaste åren. En förutsättning för att IRS skall kunna

spridas mera allmänt är dock dels att de blir så billiga att väghållarna kan

pröva dem, dels att väghållarnas kompetens avseende avancerad elektro-

nik och datorsystem ökar kraftigt. Möjligen kan skärpta miljökrav bidraga

till ett ökat intresse för prov med IRS.
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DISKUSSIONSSAMMANFATTNING

De synpunkter och frågeställningar som framkom vid den avslutande

diskussionen återges här i sammandrag.

Vid en jämförelse mellan datateknik och andra tekniker förutspåddes att

datatekniken inte skulle innebära några förändringar av den konventionel-

la tekniken i telekommunikationen, eftersom den inte vänder sig till en

bredare allmänhet.

Helt andra tekniker har vid en rad praktiska tillämpningar visat sig

överlägsna datatekniken. Den teknik som är bra prioriterar sig själv. I ett

kärvare ekonomiskt klimat blir prioriteringarna hårdare och riktigare.

Men troligen kan datatekniken utnyttjas i delar av systemet.

De system som finns är ytterst bristfälliga med hänsyn till den komplexa

trafiksituation vi har idag. Hur indikerar man t ex ett utspringande barn

eller en älg? Risken att köra fortare "i blindo" är stor.

Hel- eller halvautomatiska informations- och trafikregleringssystem har i

framtiden troligtvis små möjligheter att kunna genomföras i Sverige. Vi

har annorlunda förutsättningar än andra, trafiktätare länder som minskar

vårt behov av datateknik i trafiksystemet.

Hur påverkar då elektroniken framtida val av transportmedel? I vilken

riktning kan datatekniken påverka en förskjutning mellan olika typer av

transporter? Kan datatekniken ersätta dokumenthanteringen?

Det konstaterades att datatekniken troligtvis skulle ha störst effekt vid

samordningen av transporter. Tekniskt sett kan datatekniken komma att

få stor betydelse på individnivå, exempelvis i hemmen, där tekniken är

bristfällig och utvecklingen långsam. Den begränsande faktorn är oftast

av ekonomisk art - inte teknisk. Många tekniska "leksaker" passerar förbi

och försvinner.

Det vore logiskt att föra en debatt liknande den om kärnkraften om

datateknikens effekter på trafiksäkerheten, eftersom antalet dödsoffer i
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trafiken är betydligt större. Med hjälp av datateknik skulle man förmodli-

gen kunna förbättra trafiksäkerheten med en faktor 10.

Teknik och praktisk tillämpning är inte samma sak. Det finns få exempel

på lyckade praktiska tillämpningar av modern teknik, trots att det finns

hundratals teoretiskt fina lösningar. I realiteten finns endast få praktiskt

användbara tekniker. Datatekniken är troligen inte alltid den enda och

bästa. Allt behöver inte heller datoriseras! Det är viktigt att representan-

ter från olika discipliner och med olika utgångspunkter möts och diskute-

rar detta tillsammans.

Dokumentlösa transporter är inget självändamål - behandlingen av trans-

portdokumenten bör avskaffas men dokumenten behövs. Om vi kan avskaf-

fa behandlingen har vi vunnit en hel del.

Det finns få s k irrationella transporter, dvs transporter där själva resan

är målet. Alla transporter, som är efterfrågade är nyttiga transporter.

Vi har i Sverige haft en kraftig urbanisering. En miljon människor flyttar

per år. En tendens till förändring har inträffat på senare år beroende på

att man nu i högre grad sätter miljön i centrum och flyttar ut från

tätorterna. Blir dessa nya "landsortsbor" långpendlare eller får de arbete

på hemorten? I detta sammanhang kommer datatekniken troligen inte att

spela någon större roll.

De effekter som datorerna kommer att ha på transportarbetarna är

troligtvis desamma som de, det löpande bandet på sin tid hade på

fabriksarbetarna.
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