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Sammendrag
Målet med dette pilotprosjektet har vært å teste ut hvilken type teknologi som fungerer best til å
detektere (registrere) syklister som havner i blindsonen til et kjøretøy. Samtidig har det vært et
mål å se på hvordan informasjonen kan videreformidles til kjøretøyet, slik at infrastrukturen og
kjøretøyet «snakker» sammen. Pilotprosjektets hypotese har vært at varsling inn i kjøretøyet, om
at en syklist som befinner seg i blindsonen eller er på vei inn i blindsonen, vil bidra til økt
trafikksikkerhet.
Resultater
Gjennom pilotprosjektets levetid har vi erfart både muligheter og begrensninger for deteksjon og
varsling av syklister i kjøretøyets blindsone. Det finnes flere mulige deteksjonsløsninger: 3Dkamera, termiske kamera, kjøretøymonterte kamera, bakkesensor og radarer, for å nevne noen.
Vår innsikt tilsier at kameradeteksjon vil være det beste for å få en helhetlig og presis deteksjon
av den sammenfattede situasjonen i et kryss. Flere kameraleverandører vi har vært i dialog med
viste stor interesse for å bidra til å utvikle gode deteksjonsløsninger for å forbedre
blindsoneutfordringen.
Prosjektet har støtt på en del utfordringer og har noen ubesvarte spørsmål. For eksempel har vi
lært at teknisk modenhet er en utfordring for gjennomføring slik situasjonen er i dag. Det vil ta
lang tid før alle kjøretøy kan varsle om syklister i blindsonen, og innen de er i stand til det, vil de
sannsynligvis kunne detektere syklistene selv. EU har også kommet med krav til
førerstøttesystemer i tyngre kjøretøy for å sikre alle objekter (inkludert syklister) i kjøretøyenes
blindsone, noe som ytterligere begrenset dette prosjektets verdi. Erfaringer fra noen
installasjoner tilsier at fysisk monterte signaler og/eller lys i vegbanen har en positiv effekt for
trafikksikkerheten. Likevel har vi blitt utfordret på, av fagmiljøet, om at slike fysiske installasjoner
kan skape en opplevelse av «falsk trygghet». Vil trafikantene være trygge selv om de blir varslet?
Hvordan skal det varsles og når skal det varsles?
Prosjektet kom ikke så langt at vi fikk testet utstyr i felten. Men vi har opparbeidet oss god
innsikt i hva aktører, både nasjonalt og internasjonalt, gjør for å forbedre blindsoneutfordringene
vi står overfor.
Dersom det er ønskelig å gjennomføre et lignende prosjekt senere, anbefaler vi følgende:
Basert på innsikten vi har opparbeidet oss gjennom pilotprosjektet, har vi følgende anbefalinger:
•

Vurdere bruk av anbefalt deteksjonsteknologi med tilhørende varsling på steder hvor
kjøretøymontert deteksjonsteknologi ikke vil kunne oppdage syklisten.

•

Teknologien som tilbys må tilpasses hver enkelt case. Anbefalt framgangsmåte er å inngå
FoU-avtale med en mulig leverandør av deteksjonsutstyr.

•

Vi bør utnytte kamerateknologiens potensial til å trygge myke trafikanter på utsatte
steder.

•

Som byggherre bør Statens vegvesen vurdere å stille krav til bruk av kameradeteksjon ved
våre byggeplasser.

Sluttrapport

Side 2

Innholdsfortegnelse
1 Introduksjon ....................................................................................................................... 4
2 Bakgrunn ............................................................................................................................ 4
2.1 Hensikt ......................................................................................................................... 5
3 Mål og hypotese ................................................................................................................. 6
4 Gjennomføring og erfaringer .............................................................................................. 8
4.1 Teknisk innsikt ............................................................................................................. 8
4.1.1 Termisk kamera vs. 3D-kamera ............................................................................. 9
4.1.2 Radar for deteksjon ................................................................................................ 9
4.1.3 Mulige teknologier for varsling .............................................................................. 9
4.2 Markedsundersøkelse ................................................................................................... 9
4.3 Erfaringer fra andre lignende caser ............................................................................ 11
4.4 Nye EU-regler for kjøretøy og blindsonedeteksjon ..................................................... 12
5 Generelle utfordringer ...................................................................................................... 12
5.1 Manglende ressurser og kapasitet .............................................................................. 13
5.2 Opplevelsen av «falsk trygghet» ved varsling ............................................................. 13
5.3 Casen er stedsavhengig .............................................................................................. 13
5.4 Teknisk modenhet og utvikling .................................................................................. 13
5.5 Deteksjon i infrastruktur eller i kjøretøy? ................................................................... 13
5.6 Pilotering av I2X kommunikasjon ............................................................................... 14
6 Alternative bruksområder ................................................................................................. 14
6.1 Eksempel 1: Lysakerlokket ......................................................................................... 14
6.2 Eksempel 2: Nedre Bekkelaget.................................................................................... 15
6.3 Eksempel 3: Kongshavnveien ..................................................................................... 15
7 Oppsummering og videre arbeid ...................................................................................... 16
Vedlegg 1 – Potensielle pilotområder ................................................................................... 18
Vedlegg 2 - Kildeliste .......................................................................................................... 30

Sluttrapport

Side 3

1 Introduksjon
Pilotprosjektet «Blindsone ved høyresving» (også kalt «Blindsone») har vært en del av Prosjekt
«Smartere transport i Oslo-regionen» (STOR). Prosjekt STOR er et felles mobilitetsprosjekt i
samarbeid mellom Statens vegvesen (SVV) i Oslo, Bymiljøetaten i Oslo kommune (BYM) og Ruter.
Prosjektet skal både prøve ut nye innovative mobilitetstjenester og optimalisere eksisterende
tjenester. Sammen med næringslivet og innbyggerne skal aktørene i STOR finne fram til de gode
løsningene. En viktig del av prosjektet er gjennomføringen av ulike pilotprosjekter som bygger på
samvirkende intelligente transportsystemer (C-ITS).
Flere har bidratt til arbeidet og resultatet av dette pilotprosjektet: Prosjektleder i STOR Tine
Marthinus (ekstern), løsningsarkitekt Pål Jødahl (ekstern), tjenestedesigner Kristian Bjørnhaug
(ekstern), Maja Cimmerbeck (BYM), Marte Mæhlum (BYM), Henrik Berg Tomren (SVV), Tor Eriksen
(SVV), Mateusz Wesolowski (SVV), Patryk Bubilek (SVV), og delprosjektleder i pilotprosjektet,
Martin Dale Bergheim (SVV). Kaisa Froyn (tidligere SVV, nå BYM) har vært produkteier.

2 Bakgrunn
I løpet av høsten 2018 jobbet vi ut ifra en hypotese om at syklister ønsket informasjon om
vedlikehold av sykkelveiene, spesielt i vinterhalvåret. Informasjonen om at sykkelveiene var
brøytet og vedlikeholdt ville forlenge sykkelsesongen, og forhåpentligvis øke sykkelandelen på
vinterstid.
Hypotesen ble avkreftet gjennom over 40 intervjuer med ulike typer syklister, gjennomført av
representanter i STOR-prosjektet. Gjennom innsiktsarbeidet fant vi ut at de som syklet på
vinterstid ville fortsette å sykle uavhengig av informasjon om vedlikeholdsarbeidet. De som ikke
syklet på vinteren mente at en slik løsning ikke ville være den avgjørende faktoren for å starte
med vintersykling. Faktorer som snø, mørke, glatte veier og kulde er krevende barrierer å bryte
ned for denne gruppen av syklister.

Figur 1: Illustrasjon av pilotprosjektets bakgrunn i en tidslinje. På venstre side presenteres ideer og hypoteser, og
på høyre side presenteres tilhørende beslutninger.
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Etter intervjuene sammenstilte vi tilbakemeldingene og resultatene, og kategoriserte dem. I
tillegg pratet vi med interne sykkelbrukere for å kvalitetssikre reelle behov. Basert på denne
innsikten ble den gamle hypotesen erstattet av syv nye, mulige pilotprosjekter. Etter en workshop
med samarbeidspartnerne i STOR, Transportøkonomisk institutt (TØI) og Syklistenes
landsforening (SLF), ble det anbefalt å gå videre med tre av disse pilotprosjektene:
•

Datainnsamling av sykkeldata

•

Farlige situasjoner

•

Insentivordninger

Styringsgruppen i STOR og produkteierne til den gamle hypotesen ønsket å gå videre med alle
disse tre pilotprosjektene.
«Blindsone ved høyresving» ble etter hvert definert av produkteierne som en relevant case
innenfor området «farlige situasjoner». Statens vegvesen hadde ikke jobbet med en
problemstilling som dette tidligere, og dermed var etaten særlig oppmerksom på konsekvensene
en slik uttesting kunne ha for trafikksikkerheten blant syklister. Dette var selvsagt noe vi tok i
betraktning da vi utarbeidet dette pilotprosjektet.

2.1 Hensikt
Mange syklister havner i farlige situasjoner eller situasjoner hvor de føler seg utrygge. Et slikt
scenario kan oppstå når en syklist, som skal sykle rett fram i sykkelfelt, havner i blindsonen til et
kjøretøy som er på vei til å svinge til høyre (se figur 2). Dette er en kjent utfordring i Oslo, en
tettbefolket by med arealknapphet.

Figur 2: Bildet viser utfordringen dersom syklisten havner i bilens blindsone når bilen skal svinge til høyre.

Hensikten med pilotprosjektet har vært å teste om eksisterende teknologi og C-ITS kan brukes til
å registrere syklister i sykkelfelt som er på vei inn i kjøretøyets blindsone når kjøretøyet skal
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svinge til høyre. Deretter var det ønskelig, gjennom pilotprosjektet, å se på hvordan denne
informasjonen kan videreformidles til kjøretøyet for å unngå en potensiell blindsonekonflikt
mellom trafikantgruppene. Pilotprosjektet hadde andre ord til hensikt å undersøke hvordan
infrastrukturen kan kommunisere med kjøretøy for å ivareta trafikksikkerheten til syklister som
havner i blindsonen.
Hensikten med pilotprosjektet støtter oppunder Statens vegvesens ITS-strategi1, som innebærer
at etaten ønsker å tilrettelegge for framtidens transportsystem, utvikle og ta vare på vegnettet, og
bidra til å trygge trafikanter og sikre kjøretøy. I tillegg ønsket vi, sammen med våre
samarbeidspartnere i STOR, å ta med oss læringen fra pilotprosjektet inn i de respektive
organisasjonene. Det gjelder både tekniske læringer og organisatoriske læringer. Blant annet
skulle vi i Statens vegvesen lære mer om hva vi som etat kan gjøre for å bedre trafikksikkerheten
for syklister i framtiden.

3 Mål og hypotese
Målet med pilotprosjektet har vært å teste ut hvilken type teknologi som fungerer best til å
detektere syklister som havner i kjøretøyets blindsone og se på hvordan vi skal videreformidle
informasjonen til kjøretøyet. Problemstillingen som prosjektet har konsentrert seg om er der det
er sykkelfelt i veibanen, og en bil i samme kjøreretning skal svinge til høyre. En av
hovedgrunnene til at vi ser på sykkelfelt, og ikke separert sykkelvei, er at syklisten har
forkjørsrett i sykkelfelt.
Prosjektet har også kun sett på tiltak som Statens vegvesen selv kan gjennomføre, og som
omfatter bruk av teknologi. Derfor har vi hovedsakelig konsentrert oss om utstyr som kan
monteres langs eller i veien, og ikke kjøretøymontert utstyr.
Da pilotprosjektet startet opp i januar 2019 var hypotesen at «varsling i kjøretøyet om at det er

en syklist i blindsonen ved høyresving vil bidra til økt trafikksikkerhet». For å teste hypotesen ble
det definert fire faser som pilotprosjektet skulle gjennom:
Fase 1: Deteksjon av syklister og varsle kjøretøy ved hjelp av fysiske installasjoner som lys, skilt,
osv.

Figur 3: Syklister detekteres av en type deteksjonsteknologi (illustrert med vegmonterte
bakkesensorer), og både syklist og kjøretøy blir varslet med signal/skilt (fase 1).

1

https://www.vegvesen.no/_attachment/2198857/binary/1241615?fast_title=ITS-strategi+2018-2023.pdf
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Fase 2: Deteksjon av både syklister og kjøretøy, samt varsle kjøretøy ved hjelp av fysiske
installasjoner som lys, skilt, osv.

Figur 4: Syklist og kjøretøy detekteres av vegmontert utstyr, og begge varsles med signal/skilt (fase 2)

Fase 3: Analysere registreringen av syklister og kjøretøy, og utarbeide en logikk som kun varsler i
tilfeller hvor det er reell konfliktfare.

Figur 5: Basert på deteksjonen, skal det, ved hjelp av en ekstern enhet, utarbeides en logikk hvor det
kun varsles ved reell og potensiell konfliktfare (fase 3)

Fase 4: Varsling av syklist i blindsonen vises direkte inn i kjøretøyet ved reell fare for konflikt.

Figur 6: Informasjonen om deteksjon går direkte inn i kjøretøyet (fase 4)

Selv om pilotprosjektet hadde et tydelig mål om å teste teknologi for å bedre trafikksikkerhet, var
det flere diskusjoner omkring pilotprosjektets case. Skulle pilotprosjektet kun omhandle syklister,
eller trafikanter generelt? Skulle vi gjennomføre pilotprosjektet i sykkelfelt eller sykkelvei? Skulle
det være et sykkelfelt/en sykkelvei langsmed kjørebanen, eller skulle det være en kryssende
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sykkelvei? Ikke minst utfordret vi oss selv ved å stille spørsmålet: Hva mener vi egentlig med

blindsone, og hvilke typer blindsoner bør vi i så fall fokusere på?
Basert på gjennomføring og erfaringer fra piloteringsarbeidet, ble prosjektteamet mer
oppmerksomme på hvilke muligheter og begrensninger vi hadde mtp. pilotprosjektets mål,
hypotese og case.

4 Gjennomføring og erfaringer
Pilotprosjektet har ikke gjennomført noen av de tenkte fasene. Det er det flere grunner til, og
dette vil bli presentert i dette kapittelet. Erfaringene fra pilotprosjektet er knyttet til
innsiktsarbeidet vi har fått gjennom diskusjonene både med interne og eksterne aktører. Vi har
snakket med eksterne markedsaktører, hva de kan tilby av teknologier i dag, muligheter og
begrensninger de ser ved bruk av teknologiene, og hva slags erfaringer de har med lignende
caser andre steder. Vi har også snakket med interne fagpersoner i Statens vegvesen (både
tidligere vegavdeling Oslo og Vegdirektoratet), og eksterne fagpersoner i Oslo kommune,
Bymiljøetaten innen skilt, signalanlegg og trafikksikkerhet. Sammen med fagmiljøene har vi
diskutert muligheten for å varsle ved hjelp av fysiske installasjoner langs veien, som skilt og
lyssignaler.

4.1 Teknisk innsikt
Gjennom våren og høsten 2019 har pilotprosjektet blitt kjent med flere ulike typer
deteksjonsteknologier som kunne ha vært aktuelle i en uttestingsfase.
I løpet av våren ble det diskutert
om vi kunne bruke eksisterende
bakkesensorer, som i dag brukes
til sykkeltelling, til å detektere
syklister i blindsonen. Svakheten

Loop Monitor

Støy

bare kan telle antall passeringer,

Sanntid

retning og hastighet på det gitte

GDPR

Teknologien er nødvendigvis ikke
like god til å predikere et gitt utfall
eller scenario som for eksempel et
kamera.
Gjennom kontaktnettverket i ITSprogrammet i Vegdirektoratet,

ComEth

Otus3D

Værforhold

med denne type teknologi er at de

punktet hvor sensoren er montert.

CMU

Retning og
hastighet
Mobilitet

Pris
Utvikling
Deteksjon av
kjøretøy
Drift

Figur 7: Sammenligning mellom 3D-kamera og tre ulike bakkesensorer.

kom vi i kontakt med interne
fagpersoner i Trondheim og Drammen. Fagmiljøene her samarbeidet med en leverandør av et
3D-kamera, OTUS 3D, for å registrere sykkeltellinger i begge byene. Leverandøren av OTUS 3D
hadde imidlertid ingen ferdig løsning for deteksjon av syklister i blindsonen, men de ønsket å
være en del av et FoU-samarbeid med pilotprosjektet for å få dette til. 3D-kameraet ble
sammenlignet med tre ulike sløyfeteknologier basert på et utvalg kriterier, som illustrert i figur 7.
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I figurens venstre kolonne presenteres kriteriene vi har vurdert etter. Grønn betyr at teknologien
tilfredsstiller våre behov og krav, gult utropstegn betyr at det er en liten merknad ved
teknologien, og rødt kryss betyr at teknologien ikke tilfredsstiller kravene. Den røde ringen viser
at kameratypen OTUS3D tilfredsstiller flest krav og at dette er teknologien vi har hatt mest tro på
sammenlignet med bakkesensorene. Basert på erfaringer har vi sett for oss et kamera som
detekterer både syklister og kjøretøy, og at disse kameraene samtidig evaluerer situasjonen slik
at det kun sendes ut varsler til signalanlegg eller trafikanter ved en faktisk blindsonesituasjon.

4.1.1 Termisk kamera vs. 3D-kamera
Et 3D-kamera baserer seg på vanlig kamerateknologi med flere linser og er sårbart for dårlig
belysning, nedbør og annet som hindrer vanlig sikt. Når forholdene er gode vil vi derimot ha et
veldig godt grunnlag for å gjenkjenne objekter. Det termiske kameraet er mindre avhengig av vær
og lys, men har et litt mindre detaljrikt bilde.
En mulig synergieffekt med å bruke termisk kamera er at lyskryss i Oslo ofte allerede har et slikt
kamera installert og muligens kan brukes til flere bruksområder. Eksempel med bruk av dette
kameraet kan ses her: https://youtu.be/Y_dk0MIiL4A.

4.1.2 Radar for deteksjon
Radar er også vurdert brukt for deteksjon. Radar har ofte en større utfordring med å skille
trafikanter fra hverandre dersom det er tett trafikk. Det er forsøkt brukt radar for
blindsonevarsling, og i det tilfellet har man plassert en radar per kjørebane, en rett foran
syklistenes felt og en rett foran kjørefeltet. Antagelsen fra prosjektet er at kamera vil være like
bra til å detektere og lettere å montere.

4.1.3 Mulige teknologier for varsling
Den mest fremtidsrettede varslingen er å sende varsel om syklist i blindsone til kjøretøyet og evt.
til syklisten. Dersom man benytter seg av Infrastructure-to-Everything (I2X) og standard
meldinger (eks. CAM-meldinger) vil disse kunne tas imot av flere, men i første rekke av
kjøretøyene som varsler sjåføren.
Synlige, fysiske varsler i form av signaler og annet har fagmiljøene vært kritiske til fordi de mener
det kan ha en mulig negativ effekt på trafikksikkerheten grunnet «falsk trygghet». Prosjektet har
nemlig vurdert og sett på muligheten for å bruke blinkende gult signal, blinksignal med statisk
varselskilt og blinksignal med variabelt skilt med tekst som for eksempel “Syklist i blindsonen”.
Utfordringene med denne type varsling presenteres litt senere i rapporten.

4.2 Markedsundersøkelse
Selv om vi hadde kommet i kontakt med en leverandør av et 3D-kamera, følte vi ikke at vi hadde
undersøkt markedet godt nok mtp. hva som finnes av deteksjonsteknologier. I august sendte vi
derfor ut en forespørsel til markedet, Request for Information (RFI), for å kartlegge andre,
potensielle teknologier.
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Vi mottok totalt fem svar fra ulike leverandører (i tillegg til leverandøren vi allerede var i dialog
med). Det ble presentert teknologier som kjøretøymontert kamera, 3D-kamera, termisk kamera,
bakkesensorer og radar.
Tabell 1: Liste over teknologier som ble presentert i markedsundersøkelsen

Navn

Type teknologi

Mobileye Shield+

Kjøretøymontert kamera

WiMag

Bakkesensor

Zelt

Bakkesensor

CITIX 3D

3D-kamera

OTUS3D

3D-kamera

TrafiSense V2X

Termisk kamera

Figur 8: Fra venstre: TrafiSense V2X, OTUS3D og CITIX3D

Vi gjennomførte uformelle samtaler med fire av de fem leverandørene som svarte på RFI. Den
femte leverandøren kunne tilby kjøretøymontert kamera, en type teknologi som vi på forhånd
hadde bestemt oss for å ikke gå videre med. Ikke på grunn av teknologien i seg selv, men fordi
pilotprosjektets hensikt har
vært å se hvordan

infrastrukturen kunne
kommunisere med kjøretøy for
å trygge syklistene.

Flere leverandører mener at
varsling inn i kjøretøyet er
framtiden. Samtidig mente de
at kjøretøyene p.t. ikke er
klare til å ta imot denne type
data, og når de blir klare, vil
det ta lang tid å bytte ut
bilparken. Leverandørene var
svært positivt innstilt til casen,
og de ønsket mer enn gjerne å
bidra med sin teknologi. På
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samme måte som leverandøren av OTUS3D, hadde ingen av de fire leverandørene som svarte på
RFI en ferdig løsning som kunne ha hjulpet oss i pilotprosjektet. Selv om ingen av leverandørene
hadde noen ferdige løsninger, førte svarene fra RFI til at vi kunne forstå hva slags teknologier
markedet kunne tilby. Flere av leverandørene hadde lignende erfaringer med caser andre steder.

4.3 Erfaringer fra andre lignende caser
Gjennom markedsundersøkelsen og generelt innsiktsarbeid, har vi blitt kjent med at det finnes
noen lignende caser og erfaringer i Sverige, Danmark og Tyskland. Disse erfaringene er veldig lite
dokumentert, og baserer seg på hva vi vet etter å ha hørt og lest om de respektive casene. Vi har
imidlertid fått lov til å dele disse erfaringene internt i Statens vegvesen, og med våre
samarbeidspartnere i STOR-prosjektet. Noen leverandører ønsker dog ikke at informasjonen
deles til andre leverandører.
I Göteborg har en leverandør, i
samarbeid med flere aktører i
byen, nylig montert opp et 3Dkamera for å registrere syklister
som havner i blindsonen i et
gitt kryss. I Borås har en annen
leverandør, i samarbeid med
Trafikverket og Borås
kommune, satt opp varsling i
form av et gult signal med
sykkel, og de har også gule lys i
veibanen (lysdioder) for å
signalisere at det kommer en
syklist (se figur 10). Fra Borås
har de positive erfaringer med
løsningen mtp. trafikksikkerhet,

Figur 10: Installasjonen i Borås, Sverige. Bildeutsnittet til venstre viser et
trafikkskilt, en syklist, med tilhørende lys. Bildeutsnittet til høyre viser samme
skiltet på avstand, samt markering av lysdiodene som er montert i vegbanen.

og de hadde ikke erfart at falsk trygghet var en utfordring. Løsningen har vært i drift siden 2012 i
krysset mellom Skaraborgsvägen og Vegagatan. Selve deteksjonen av syklistene er fra
bakkesensorer som er montert i sykkelfeltet på begge sider av krysset. Erfaringer herfra tilsier at
dersom vi ønsker å varsle med fysiske signaler, vil lys i veien og blinkende lys være et godt
alternativ å teste ut. Således ligner Borås-casen på vårt pilotprosjekt i vår tenkte fase 1 og 2.
Et annet eksempel, lignende Borås-casen, er i Sola kommune, Rogaland, der de bruker både
termisk kamera og lys i veibanen2. Her brukes teknologien til å gi syklistene grønt lys og avpasse
farten til syklistene, og er relatert til blindsone. Men vi har en referanse hvor vi kan innhente
erfaringer fra interne i Statens vegvesen.
Det er også samlet inn erfaringer fra andre byer som har noe ulike erfaringer. I Århus har de
testet ut bruk av variable skilt for å varsle tunge kjøretøy om at syklisten befinner seg i
blindsonen. Her viser resultatene at antall konfliktsituasjoner har falt med 28 % sammenlignet
med hvordan det var før opplysningstavlene var satt opp. I en spørreundersøkelse, hvor 88
syklister ble intervjuet, ønsket 86 % å sykle gjennom kryss med opplysningstavler fordi det førte

2

https://www.tu.no/artikler/lar-varmefolsomt-kamera-styre-rodt-og-gront-lys/476196
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til færre farlige situasjoner3. Det er også lignende erfaringer fra København, hvor det er gjort
forsøk med varsling i vegbanen. Av totalt fire kryss, vise resultatene at konfliktsituasjonene ble
halvert i tre av disse. I det fjerde krysset var situasjonen uendret 4. De positive resultatene gjorde
at vi tok kontakt med Århus kommune, og vi fant da ut at de verken i Århus eller København
hadde rullet ut løsningene flere steder. Selv om tiltakene hadde en dokumentert effekt, var det
tydeligvis ikke nok til at det ble standardiserte løsninger.
Den siste casen vi kjenner til finnes i Berlin. Der skal en leverandør jobbe med å installere radar
for å detektere syklist og kjøretøy. Her blir termisk kamera brukt som sekundærteknologi, og skal
fungere som en kvalitetssikring av radardeteksjonen. Informasjonen skal så sendes inn i
kjøretøyet ved hjelp av en On-board-unit (OBU) og det skal kun varsles inn i kjøretøyet idet
sjåføren blinker til høyre. Denne piloten har akkurat startet opp, og få erfaringer er kjent så langt.

4.4 Nye EU-regler for kjøretøy og blindsonedeteksjon
Pilotprosjektet er kjent med at det kommer et EU-krav om at alle nye tunge kjøretøy skal ha
kjøretøymonterte kamera i 2022, og at teknologien skal ettermonteres på alle tunge kjøretøy
innen 20255. EU legger fram totalt 15 teknologier for å forbedre trafikksikkerheten i kjøretøy, og
særlig to av disse førerstøttesystemene skal fjerne blindsonen i tyngre kjøretøy: «Vulnerable road

user detection and warning on front and side of vehicle (trucks and buses)», og «Vulnerable road
user improved vision from driver’s position (trucks and buses)»6.
Pilotprosjektet er også kjent med at Posten/Bring har bestilt nye Mercedes-lastebiler, integrert
med kjøretøymonterte kamera, i tråd med EU-kravene gjeldende fra 2022. Selv om Posten/Bring
ikke har mottatt disse bilene p.t., har de montert kameraer på noen eksisterende kjøretøy for å
teste dem. Kameraet står på speilarmen på høyreside og detekterer hele området bakover.
Teknologien aktiveres når sjåføren blinker til høyre. Under uttestingen har teknologien fungert
godt under optimale lysforhold, men dårlig når det er regn og mørkt. Ifølge flere sjåfører i
Posten/Bring kan informasjonsflyten være for stor. I utgangspunktet opplever de det
anstrengende å følge med på flere speil samtidig, og hvis de i tillegg skal følge med på en skjerm
kan det bli for mye informasjon.
Selv om Posten/Bring ikke har vært utsatt for alvorlige trafikkulykker med syklister, ønsker de å
sikre god fremkommelighet og trafikksikkerhet blant sjåførene sine. I sentrumsområder kjører
mindre lastebiler med lavere førerhus. Store, tunge kjøretøy (som skal ha kjøretøymonterte
kamera) kjører i all hovedsak langtransport på hovedveiene.

5 Generelle utfordringer
Som det ble nevnt tidligere, har ikke pilotprosjektet gjennomført noen av de planlagte fasene.
Gjennom året har vi møtt på både tekniske og organisatoriske utfordringer som har forsinket den
ønskede framgangen.

3

http://asp.vejtid.dk/Artikler/2011/03/5982.pdf

4

http://asp.vejtid.dk/Artikler/2011/03/5982.pdf

5

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_1793

6

https://www.greencarcongress.com/2019/03/20190327-ec.html
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5.1 Manglende ressurser og kapasitet
Det har vært noen kapasitetsutfordringer i prosjektteamet med tanke på tid og ressurser. Dette
har ført til noen forsinkelser i ønsket framgang i dette pilotprosjektets gjennomføring.

5.2 Opplevelsen av «falsk trygghet» ved varsling
Gjennom dialogene pilotprosjektet har hatt med det interne fagmiljøet i Statens vegvesen, har
den mulige opplevelsen av «falsk trygghet» blitt brakt fram som en stor risiko ved en eventuell
pilotgjennomføring, som det har blitt nevnt tidligere i rapporten. For eksempel kan en syklist tro
at sjåføren i kjøretøyet har oppfattet varslingen, et gultblinkende lys, og deretter sykle gjennom
krysset. I dette eksempelet har ikke sjåføren i kjøretøyet sett syklisten i blindsonen, og sjåføren
har heller ikke oppfattet det blinkende lyset. Dersom sjåføren imidlertid har sett det blinkende
lyset, er det ikke sikkert han/hun har oppfattet hva det betyr. Dermed kan en farlig situasjon
oppstå selv om syklisten er detektert, og varslingen er gitt.
Flere spørsmål dukker opp når vi snakker om varsling av syklister i blindsonen. Hvordan skal det
varsles? Er det skilt, lysdioder i veibanen, lyd og/eller varsel inn i kjøretøyet? Når skal det varsles?
Skal det varsles når syklisten er i blindsonen eller før? Hva betyr varslingen? Hvordan vil
trafikantene reagere, og hva vil skje ved en eventuell teknisk svikt i deteksjonen/varslingen?
Det har vært utfordrende for pilotprosjektet å besvare disse spørsmålene. Det er samtidig viktig å
poengtere at hensikten med dette pilotprosjektet har vært å se hvorvidt en slik løsning kan
fungere som et førerstøttesystem for sjåføren i kjøretøyet og ikke som en erstatning for fornuftig
og trafikksikker atferd.

5.3 Casen er stedsavhengig
Gitt at deteksjonen og varslingen var blitt kvalitetssikret og godkjent, kunne vi ha testet de
planlagte fasene og forhåpentligvis forbedret trafikksikkerheten i et gitt kryss. Samtidig kan vi
bare løse blindsoneproblemet på det gitte stedet hvor deteksjons- og varslingsutstyret er
montert. Erfaringene vi har fra et kryss er heller ikke helt overførbart til andre kryss fordi ulike
kryss har ulike utfordringer. Et mottiltak kunne være å montere deteksjons- og varslingsutstyr i
store deler av infrastrukturen, men det er naturligvis ekstremt kostbart.

5.4 Teknisk modenhet og utvikling
Pilotprosjektet har hele tiden hatt som mål å varsle sykkeldeteksjonen inn i kjøretøyet. Gjennom
dialog med fagmiljøene som kjenner bilindustrien, og gjennom markedsaktørene selv, har vi fått
en forståelse av at det vil ta tid før flertallet av kjøretøyene kan ta imot denne type informasjon.
Når flertallet av nye kjøretøy så er i stand til å ta imot informasjonen, vil det ta lang tid før
bilparken er byttet ut. Dessuten kan vi anta at innen flertallet av kjøretøyene klarer å ta imot
informasjonen utenfra, er de også selv i stand til å detektere syklister i blindsonen.

5.5 Deteksjon i infrastruktur eller i kjøretøy?
På grunn av den teknologiske utviklingen blant leverandører og kjøretøyprodusenter, og klare
krav fra EU om kjøretøymonterte kamera på tunge kjøretøy, blir det utfordrende for dette
pilotprosjektet, med dens nåværende case og hypotese, å iverksette uttesting. Utviklingen og
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kravene som kommer er uten tvil avgjørende for å løse problemstillingen knyttet til blindsone,
men det vil samtidig gjøre at vi stiller oss selv spørsmålet: Hva er da poenget med å teste med
deteksjons- og varslingsløsninger i infrastrukturen? Utfordringen knytter seg hovedsakelig til å
forstå hvordan Statens vegvesen og våre partnere i STOR-prosjektet skal forholde seg til
utviklingen og tiltakene som kommer.

5.6 Pilotering av I2X kommunikasjon
Et delmål i prosjektet var å teste ut kommunikasjon fra infrastruktur og inn i kjøretøy (I2X). En
utfordring er at Statens vegvesen har andre pågående ITS-prosjekter som også tester dette og
som har kommet lengre enn oss. Et eksempel er E6 Patterødkrysset, der de jobber med å
oppdage når kødannelse vil føre til farlige situasjoner og varsle inn i kjøretøy. Behovet for
erfaringer fra blindsoneprosjektet er derfor mindre viktig på dette området.
Disse utfordringene fører imidlertid til at vi i prosjektteamet har utarbeidet en rekke alternative
bruksområder, basert på vårt innsiktarbeid og erfaringer i dette pilotprosjektet.

6 Alternative bruksområder
Flere av argumentene for å avslutte pilotprosjektet har vært at kjøretøyene selv vil gradvis bli
bedre og bedre til å oppdage og agere dersom det er syklister i blindsonen. Derfor er det
interessant å se på noen eksempler der kjøretøyene uansett vil komme til kort, men der
installasjoner langs veibanen kan fungere. Dette fører pilotprosjektet på sett og vis tilbake til
utgangspunktet, da vi diskuterte «farlige situasjoner» (som senere ble scopet ned til blindsone
ved høyresving).

6.1 Eksempel 1: Lysakerlokket
Ett mulig område ved Lysakerlokket ble tidlig spilt inn til prosjektet som en mulig krysning å teste
ut teknologien. Se bilder av krysningen under.

Figur 11: Utfordrende krysningspunkt på Lysakerlokket. Gul pil markerer kjøretøyets kjørebane og rød pil markerer
syklistenes kjørebane.
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Det er flere ting ved denne utformingen som er utfordrende:
•

Bilene akselererer gjerne her da de skal ut på motorveien

•

Sykkelfeltet er delvis gjemt bak vegetasjon og gjerder.

•

Sykkelfeltet ligger høyere enn bilvegen

Dette betyr at dersom syklistene ikke senker farten nok til å stoppe før kryssingen vil det raskt
kunne oppstå farlige situasjoner. Her kunne vi detektert syklistene og varslet bilistene om at det
er syklister i sykkelveien.
Dette er et typisk eksempel som vi ikke kan forvente at blir løst ved at biler får bedre
deteksjonsteknologi for blindsone. Her er det vegetasjon som hindrer sikten fra bilen, mens et
kamera vil kunne monteres slik at det har fri sikt og kan varsle kjøretøy.

6.2 Eksempel 2: Nedre Bekkelaget
Eksempelet under ligner noe på det fra Lysakerlokket der det ikke er god sikt slik at sjåførene i
kjøretøyene kan se syklistene.

Figur 12: Eksempel på et farlig krysningspunkt på Nedre Bekkelaget. Gult markerer kjøretøy og rødt markerer
sykkel.

I dette tilfellet er det vegetasjon og en gangbro som skjuler syklistene. På samme måte som i
forrige eksempel, vil vi heller ikke her kunne stole på at kjøretøyene i framtiden oppdager
hverandre med forbedret teknologi montert. Et kamera eller en radar montert i veibanen vil
derimot kunne oppdage dette og varsle kjøretøy. Sikten for et kamera her vil også være noe
begrenset grunnet broen, men vi kunne supplert med sløyfer, alternativt installert flere kameraer.

6.3 Eksempel 3: Kongshavnveien
En av de viktigste grunnene til at vi ønsket å teste teknologien på et sykkelfelt var at syklistene
der har forkjørsrett fremfor bilister som skal svinge til høyre. Men vi kunne også se for seg å teste
ut teknologien på sykkelveier som går parallelt med veg.
Kongshavnvegen og innkjøring til turistbussholdeplass er et eksempel som er valgt ut fordi dette
kunne være et egnet område for å teste ut teknologi uten veldig stor risiko. Her er det en
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parkeringsplass for turistbusser der bussene må krysse en sykkelveg hvor syklister kommer i høy
fart. Se illustrasjon under.

Figur 13: Eksempel fra Kongshavnveien. Gul pil markerer kjøretøy og rød pil markerer sykkel.

Dette eksempelet illustrerer et godt kjent problemområde, der store kjøretøy skal inn på
byggeplasser. Det er eksempler på slike ulykker både fra Oslo i senere tid, og også fra Göteborg.
En av leverandørene vi har vært i kontakt med skal teste ut deteksjonsteknologi og varsling for
nettopp denne typen scenario.

7 Oppsummering og videre arbeid
Dette pilotprosjektet tok et utgangspunkt i en hypotese om at varsling inn i kjøretøyet, om at en
syklist befinner seg i blindsonen, vil bidra til økt trafikksikkerhet. Konklusjonen er at
installasjonen av deteksjons- og varslingsutstyr kanskje ikke er hensiktsmessig likevel. Årsaken
er sammensatt, men de viktigste grunnene er at EU kommer med krav om kjøretøymonterte
kamera for tunge kjøretøy, det er kostbart å installere utstyr i alle farlige kryss, teknologien for
blindsonedeteksjon på mindre kjøretøy blir stadig bedre, og det er fortsatt langt fram til at alle
kjøretøy kan ta imot meldinger fra infrastrukturen og vise disse på en hensiktsmessig måte i
kjøretøyet.
Pilotprosjektet har satt fokus på utfordringen med blindsone, både internt i Statens vegvesen, og
eksternt blant våre samarbeidspartnere i STOR-prosjektet. Vi ser også at dette er et problem vi
jobber med internasjonalt med pilotprosjekter andre steder i Norden og Europa. Det har blitt
samlet mye nyttig erfaring, men også et sett med begrensninger med tanke på å gjennomføre
tiltak i nærmeste framtid.
Annen nyttig erfaring er at, parallelt med at prosjektet ser at informasjon inn i kjøretøyet er
framtiden, ser vi samtidig at erfaringer fra andre installasjoner tilsier at fysisk monterte signaler
og/eller lys i vegbanen har en positiv effekt for trafikksikkerheten.
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Basert på innsikten vi har innhentet gjennom dette pilotprosjektet, har vi følgende forslag til
mulig videre arbeid:
•

Vurdere bruk av anbefalt deteksjonsteknologi med tilhørende varsling på steder hvor
kjøretøymontert deteksjonsteknologi ikke vil kunne oppdage syklisten.

•

Teknologien som tilbys trenger tilpasning til hver enkelt case, og en anbefalt
framgangsmåte er derfor å inngå en FoU-avtale med en relevant leverandør.

•

Statens vegvesen kan, som byggherre, sette krav til blindsonedeteksjon ved våre
byggeplasser. Det kan også gjelde våre samarbeidspartnere i STOR-prosjektet og deres
underleverandører. Dette kan være både kjøretøymonterte kamera, og vegmontert utstyr.

•

Bruke kamerateknologi til å forbedre trafikksikkerheten til myke trafikanter.

Oslo, januar 2020

Sluttrapport

Side 17

Vedlegg 1 – Potensielle pilotområder
I forbindelse med å definere mulige pilotområder for gjennomføring av dette pilotprosjektet,
ønsket vi innspill fra syklistene selv, på hvilke områder (med sykkelfelt) de mente var særlig utsatt
for blindsoneproblemet. I samarbeid med Syklistenes landsforening (SLF), la vi derfor ut en
forespørsel på SLFs Twitter-kanal. Dette vedlegget viser de innkomne forslagene:

Kristian IVs gate – Ring 1
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Kirkeveien nordover – Ullevålsveien
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Ring 2 ved Ullevål Sykehus
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Akershusstranda X Kongens gate
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Ensjøveien X Gladengveien
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Ensjøveien X Økernveien
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Tøyengata X Jens Bjelkes gate
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Nordover Vitaminveien med avkjørsel til Storo Storsenter
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Sognsveien X Kirkeveien
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Ankerbrua X Hausmanns gate
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Dyvekes vei X Oslo gate
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St. Halvards gate X Schweigaards gate
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Vedlegg 2 - Kildeliste
Under følger en liste over kilder som ble brukt i tidlig innsiktsfase:
Højresvingsulykker Cyklister og tunge køretøjer
Undgå højresvingsulykker
Sykkeldeteksjon med tilhørende gule blinkende lys
Flir eksempel (fotgjengere) i Nederland
http://www.seemesaveme.org/
En av tre sykkelulykker med dødelig utgang skjer i møte med et tungt kjøretøy
Mange dødsulykker skjer når lastebilen svinger til høyre
Blindspot detection oversikt
Lastebilen stopper automatisk ved deteksjon av syklist, Mercedes Benz (video)
Løsning fra Honda fra 2012. Deteksjon av syklist. Interessante kommentarer fra syklister.
Viser prinsippet med blindsone og lastebilsjåførenes situasjon
Kameramonitor-systemer, Ultrasonic Obstacle Detection, Radar Obstacle Detection
Forsøksprosjekter på blindsonetiltak i Århus
Rapport på tiltak som inneholder ITS og høyresvingsulykker i København og Århus
RFID lys i blindsone og radiochip-sikrer-cyklister-mod-hojresvingsulykker
Grønt først for syklister i kryss for å unngå høyresvingulykker
Sykkellys som skal gjøre bilister mer oppmerksomme på syklister og https://www.brainybikelights.com/
Sykkelklær som viser hvilken vei syklistene har tenkt å svinge
Københavns visjon for en Supercykelsti og http://www.vejforum.dk/Net_Docs/CFP_Artikler/685.pdf
Ulykke ved anleggsområde
Utrygge områder i Oslo
Flest trafikkulykker i september
Vegvesenet i Sola har laget grønn hale og https://vegnett.no/2018/11/her-blir-syklistane-prioritert/
Erfaringer fra Danmark og Sverige med ledelys mot lyskryss og sykling på rødt i utvalgte kryss
Syklister som sykler på rødt
Forslag til ulike lystiltak som kan gjøres for sykkel
Resultat av grønn bølge innføring i Nørrebrogade i København
Testing av nedtellingssignaler i Danmark
Før-grønt i København
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