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ITS på väg – för bättre säkerhet, framkomlighet och miljö
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ITS, Intelligenta Transportsystem, har blivit ett begrepp som används mer och mer i
trafiksammanhang. Men vad är det egentligen? Och vilken nytta gör det? Svaret är enkelt:
Det är informationslösningar som gör vår infrastruktur lite mer intelligent. Resultatet blir
förbättrad trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö. Tillsammans med - eller istället för - fysiska
åtgärder, kan ITS göra stor nytta i förhållande till kostnaden. Lösningarna är ofta skalbara och
kan numera användas både i komplex stadstrafik och ute på landsbygden.
- Vi arbetar för att sprida kunskap om hur ITS kan förbättra trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö i hela
landet. En del av detta är att vi genomför utbildningar för ansvariga ute i Trafikverkets olika regioner och i
kommunerna. Vi har dessutom tagit fram en webbaserad självstudiekurs som ger en bra inblick i vad man
kan göra, hur det går till och vad man bör tänka på.
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Sprida kunskap om att ITS gör nytta
Trafiken på våra vägar ökar, framför allt i storstadsregionerna. Samtidigt vill man skapa bättre
framkomlighet och flyt i trafiken, högre trafiksäkerhet och mindre påverkan på miljön. Där kan ITS,
Intelligenta Transportsystem, göra stor nytta. Kort beskrivet kan man säga att begreppet ITS
omfattar alla tillämpningar som i använder informationsteknik för att påverka trafikanterna att
ändra sitt beteende för att uppnå förbättringar i trafiksystemet. Men det är inte bara i
storstadsregionerna som ITS kan göra nytta. Även i mindre sammanhang kan man med lokala
system enkelt och effektivt lösa lokala trafikproblem.
Trafikverket arbetar aktivt för att dela med sig av kunskapen om hur man med enkla och relativt
billiga lösningar kan åstadkomma positiva förändringar.
Det finns en mängd nyttig information att tillgå för den som är intresserad, framför allt handboken
"ITS på väg” som Trafikverket tagit fram. Det är en lättillgänglig handledning i hur man kan dra
nytta av ITS, med en mängd praktiska och goda exempel. Den visar inte bara hur ITS kan fungera i
praktiken utan även hur själva arbetsprocessen vid införandet bör gå till och hur man bedömer
relationen kostnad/nytta. Men att det ofta är kostnadseffektiva åtgärder råder det ingen tvekan
om:
- Ett av de större problemområden som Trafikverket har att hantera när det gäller trafiksäkerheten
är farten på våra vägar, berättar Peter von Heidenstam. Här har de lokala ITS-systemen en
funktion att fylla. Vår erfarenhet så här långt är att de med god ekonomi och hög tillförlitlighet ger
en dokumenterat god effekt.
Hastighetspåminnande skyltar som tänds när du kör för fort är ett bra exempel på detta. Ett annat
exempel är system som aktiverar sitt budskap när det närmar sig en bil på en korsande väg.
Infracontrol har lång erfarenhet, och ett antal färdiga lösningar, inom detta område.

Kort om Infracontrol

Vi skapar ett bättre fungerande samhälle med mer användarvänliga, nyttigare och smartare ITlösningar. Med vår speciella inriktning på användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att
hjälpa människan istället för tvärtom som det ofta är. Resultatet blir användarvänliga stödsystem
som leder till höjd säkerhet, minskad energiförbrukning, förbättrad arbetsmiljö och bättre
utnyttjande av investeringar.
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Infracontrol startades 1993 som en oberoende systemintegratör, specialiserad inom IT för
infrastruktur. Tillsammans med våra kunder har vi sedan dess skapat en mer och mer Intelligent
Infrastruktur ™ som förenklar vardagen för oss alla. Våra kunder är främst offentliga beställare
inom stat och kommun. Företaget omsätter idag ca 50 MSEK/år, sysselsätter 25 personer och har
kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo.
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