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Det råder inga större tvivel om att ITS gör nytta. Men hur undviker man oprövade lösningar och 

tekniska fällor? Man vill ju ha levande system som kan utvecklas med förändrade behov och 

inte låsas fast i system som man sedan tvingas leva med. Infracontrol har arbetat med öppna, 

flexibla och framtidssäkra ITS-lösningar under lång tid. Så oavsett om man behöver ett 

avancerat system för trafikledning eller en enkel lösning för trafikmätning så har vi det säkert 

här. Varför uppfinna hjulet en gång till?

Infracontrol har arbetat med ITS, eller Intelligent Infrastruktur, sedan 1993. Med flexibla och tillförlitliga 

lösningar från industrin har man en lång rad framgångrika projekt bakom sig. Nu när ITS förs in som en 

naturlig del i våra trafiksystem så finns en mängd färdiga smarta lösningar att välja på.
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Många goda exempel

Infracontrol har arbetat med ITS, eller Intelligent Infrastruktur, sedan 1993. Med flexibla och 

tillförlitliga lösningar från industrin har man en lång rad framgångrika projekt bakom sig. Nu när ITS 

förs in som en naturlig del i våra trafiksystem så finns en mängd färdiga smarta lösningar att välja 

på. Utrymmet i den här artikeln är begränsat, så här kommer några korta snabba exempel: 

Kövarningssystem

Under 2001 installerades ett kövarningssystem i sydlig riktning på E6 i Göteborg. Trafikmätningar 

utförda av Statens Väg och Transportforskningsinstitut före och efter installationen visade på klara 

förbättringar i framkomlighet och minskade trafikstörningar under högtrafik. Antalet 

upphinnandeolyckor har halverats och andelen snabba inbromsningar har minskats från 75 % till 

40 % och personskadorna har minskat från 0,61 olyckor/månad till 0,24 olyckor/månad. Enligt 

studien är det just när flödet ligger nära kapacitetstaket som systemet gör mest nytta. 
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Variabel hastighet

På E6 mellan i Halland driftsattes i juli 2005 ett system för variabla hastigheter för väderstyrd väg. 

Trafikmätningar efter införandet av systemet visar att hastighetsanpassningen har blivit betydligt 

bättre. Detta gäller särskilt för personbilar och vid låga hastighetsgränser. Där ligger hastigheterna 

nu 15–20 km/t lägre vid dåligt väder än vad som var fallet under samma väderförhållanden med 

traditionell plåtutmärkning, visar Trafikverkets studie. Beräkningar visar att åtgärden har medfört 

att 40 % färre dödas eller skadas svårt jämfört med perioden innan variabla hastigheter infördes. 

Trafikinformationsskyltar

Fritextmeddelanden har stora effekter på tillgängligheten eftersom de kan ge exakt 

störningsinformation, rekommendera alternativvägar och förmedla restidsinformation. 

Trafikanterna upplever också att de med bättre information får en förbättrad komfort med mindre 

stress och irritation. Trafiksäkerheten är i stor utsträckning beroende av hastigheten och dess 

förändring till följd av meddelande på fritexttavlor och kövarningssystem. Genom att hastigheten 
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förändring till följd av meddelande på fritexttavlor och kövarningssystem. Genom att hastigheten 

minskas under en längre sträcka vid köslut kan positiv effekt på trafiksäkerheten uppnås. Upp till 

10 % minskning av antal upphinnandeolyckor har uppmätts. 

Tunnelsäkerhet

Trafikledarna i Trafikledningscentralen hanterar alla trafik-, drift- och säkerhetsfunktioner på ett 

enkelt sätt i en enhetlig och överskådlig användarmiljö. Där finns färdiga avstängningsplaner där 

man snabbt och säkert kan leda om trafiken eller stänga av ett tunnelrör. I tunneln och anslutande 

trafikplatser finns vägvisningsskyltar och omställbara vägmärken, körfältsignaler och bommar. 

Dessutom finns kameror, larmsystem och trafikdetektorer som ger trafikledarna uppdaterad 

information i varje situation. Genom att körfält eller tunnelrör kan stängas av i samband med 

incidenter kan säkerheten för räddningspersonal och trafikanter ökas. 
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Anm. Ovanstående fakta är hämtat ur Trafikverkets publikation ”ITS på väg”


