
 
 

Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor 

made HMI under automation 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688900 

 

 

 

 

 

 

Deliverable 9.2 – Report on dissemination and 

international cooperation activities 
 
 

 

 

 

 

 

 

Deliverable Identity 

Work Package No. WP9 

Work Package Title  Dissemination and Exploitation 

Activity No. A9.2 

Activity Title 
Report on dissemination and international cooperation 
activities 

Dissemination level PU = Public 

Main Author(s) Marc Figuls (ACASA) 

File Name 20180226_ADASANDME_D9.2_v02.pdf 

Online resource http://www.adasandme.com/ 
 
  



 ADAS&ME (688900) D9.2 – Report on disseminatino and international coorperation activities 

 

 February 2018 Page 2 of 30 Version 01.1 
 

Version History 

Date Version Comments 

12/02/2018 01 First version ready for internal peer review 

16/02/2018 01.1 
Second version responding to comments and 
suggestions for improvement after internal and 
external peer-review 

26/02/2018 01.2 Third version including the corrections from the 
internal and external review and adding latest 
dissemination actions. 

 
Authors (full list) 

Marc Figuls, ACASA 
Stella Nikolaou, CERTH/HIT 

 
Project Coordinator 

Dr. Anna Anund 
Research Director / Associate Professor 
VTI - Olaus Magnus väg 35 / S-581 95 Linköping / Sweden 
Tel: +46-13-20 40 00 / Direct: +46-13-204327 / Mobile: +46-709 218287 
E-mail: anna.anund@vti.se 

 
 

Legal Disclaimer 

The information in this document is provided “as is”, and no guarantee or warranty is given that the information 
is fit for any particular purpose. The above referenced authors shall have no liability for damages of any kind 
including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of 
these materials subject to any liability which is mandatory due to applicable law. 

The present document is a draft, and it is not yet approved by the EC. The sole responsibility for the content of 
this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither 
the INEA nor the European Commission is responsible for any use that may be made of the information 
contained therein.  

© 2018 by ADAS&ME Consortium



 
 

Adaptive ADAS to support incapacitated drivers Mitigate Effectively risks through tailor 

made HMI under automation 

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research 

and innovation programme under grant agreement No 688900 

 

Table of Contents 

TABLE OF CONTENTS ................................................................................................................................ 3 

INDEX OF FIGURES .................................................................................................................................... 4 

INDEX OF TABLES ...................................................................................................................................... 4 

GLOSSARY .................................................................................................................................................... 5 

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................................. 6 

1 INTRODUCTION ................................................................................................................................. 7 

2 OBJECTIVES OF THE FIRST 18 MONTHS OF THE PROJECT .................................................... 8 

3 REPORT ON OFFLINE ACTIVITIES ................................................................................................ 8 

3.1 KEY ELEMENTS OF THE DISSEMINATION STRATEGY ................................................................................................. 8 
3.2 PRESENTATION OF THE PROJECT IN EVENTS, WORKSHOPS AND CONFERENCES ........................................................... 11 
3.2.1  WORKSHOPS .............................................................................................................................................. 11 
3.2.2 CONSORTIUM MEETINGS ................................................................................................................................ 13 
3.2.3 PARTICIPATION IN EVENTS .............................................................................................................................. 14 
3.3 MEDIA APPEARANCES ................................................................................................................................... 17 
3.4 PUBLICATION OF SCIENTIFIC PAPERS ................................................................................................................. 20 

4 REPORT ON ONLINE MATERIALS AND ACTIVITIES ............................................................... 21 

4.1 PROJECT WEBSITE ........................................................................................................................................ 21 
4.2 PROJECT NEWSLETTER ................................................................................................................................... 24 
4.3 SOCIAL MEDIA ............................................................................................................................................. 24 
4.4 EXTERNAL WEBSITES APPEARANCES ................................................................................................................. 28 

5 EXTERNAL & INTERNATIONAL COOPERATION & CLUSTERING WITH OTHER R&D 

PROJECTS ................................................................................................................................................... 29 

5.1 COLLABORATION WITH OTHER R&D PROJECTS................................................................................................... 29 
5.2 COLLABORATION WITH OTHER R&D PROJECTS................................................................................................... 29 

6 ACTIONS THAT WILL BE DEVELOPED UNTIL M30 .................................................................. 30 

6.1 LIST OF STRATEGY LINES AND NEW ACTIONS ....................................................................................................... 30 
7 ANNEXES ........................................................................................................................................... 30 

 

  



 ADAS&ME (688900)  D9.2 – Report on dissemination and international coorperation activities 

 

 February 2018 Page 4 of 30 Version 0.1 
 

 

Index of Figures 

FIGURE 1 ADAS&ME LOGO .......................................................................................................................................... 8 
FIGURE 2 ADAS&ME ROLL-UPS .................................................................................................................................... 9 
FIGURE 3 ADAS&ME PROMOTIONAL FLYER ................................................................................................................... 10 
FIGURE 4 SCREENSHOTS OF THE UC-A – ATTENTIVE LONG HAUL TRUCKING .......................................................................... 10 
FIGURE 5 SCREENSHOTS OF THE UC-D – NON-REACTING DRIVER EMERGENCY MANOEUVRE ................................................... 11 
FIGURE 6 IMAGE OF THE AUDIENCE DURING USE CASES WORKSHOP .................................................................................... 12 
FIGURE 7 INTERNAL WORKSHOPS THAT IN CERTH PREMISES (THESSALONIKI) ........................................................................ 13 
FIGURE 8 GROUP PHOTO OF THE 4

TH
 PLENARY MEETING IN THESSALONIKI.............................................................................. 14 

FIGURE 9 SCOUT PROJECT WORKSHOP – BRUSSELS, FEBRUARY 2017 ................................................................................. 17 
FIGURE 10 ITS EUROPEAN CONGRESS – STRASBOURG, JUNE 2017 ................................................................................... 17 
FIGURE 11 EXAMPLES OF MEDIA APPEARANCES OF ADAS&ME PROJECT ............................................................................ 19 
FIGURE 12 SCREENSHOTS OF THE USE CASES ILLUSTRATIONS AND BRIEF DESCRIPTION ............................................ 21 
FIGURE 13 PERCENTAGE OF NEW VISITORS OF THE PROJECT WEBSITE. ..................................................................... 22 
FIGURE 14 GRAPH WEBSITE ACTION-REACTION. ....................................................................................................... 23 
FIGURE 15 SCREENSHOT OF THE 1

ST
 PROJECT NEWSLETTER AND 2

ND
 NEWSLETTER. .................................................... 24 

FIGURE 16 SCREENSHOT OF @ADASANDME TWITTER ACCOUNT. ............................................................................... 25 
FIGURE 17 SCREENSHOTS OF ADAS&ME INTERNAL CONTENT FROM @ADASANDME. ............................................... 26 
FIGURE 18 SCREENSHOTS OF EXTERNAL CONTENT FROM @ADASANDME. .................................................................. 27 
FIGURE 19 SCREENSHOT OF ADAS&ME LINKEDIN GROUP. .................................................................................... 27 

 

 

Index of Tables 

TABLE 1 NATIONAL CONFERENCES PARTICIPATION 2016 ................................................................................................... 15 
TABLE 2 INTERNATIONAL CONFERENCES PARTICIPATION 2016 ............................................................................................ 15 
TABLE 3 INTERNATIONAL CONFERENCES PARTICIPATION 2017 ............................................................................................ 15 
TABLE 4 INTERNATIONAL CONFERENCE PARTICIPATION 2018 ............................................................................................. 17 
TABLE 5 WEBPAGE STATUS COMPARING APRIL 2017 WITH JANUARY/FEBRUARY 2018. ......................................................... 23 
TABLE 6 BOUNCE AVERAGE .......................................................................................................................................... 23 
TABLE 7 TWITTER FOLLOWERS ...................................................................................................................................... 28 

  



 ADAS&ME (688900)  D9.2 – Report on dissemination and international coorperation activities 

 

 February 2018 Page 5 of 30 Version 0.1 
 

 

Glossary 
 

ACASA AUTOMÒBIL CLUB ASSISTÈNCIA SA 

ADAS ADVANCED DRIVER ASSISTANCE SYSTEM 

C-ITS COOPERATIVE INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 

CMS CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 

EC  EUROPEAN COMMISSION 

ECTRI EUROPEAN CONFERENCE OF TRANSPORT RESEARCH INSTITUTES 

EU EUROPEAN UNION 

EUCAR EUROPEAN COUNCIL FOR AUTOMOTIVE R&D 

EV ELECTRIC VEHICLE 

FERSI FORUM OF THE EUROPEAN ROAD SAFETY INSTITUTES 

FIA FEDERATION INTERNATIONALE DE L’AUTOMOBILE 

ITS INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS 

JARI JAPAN AUTOMOBILE RESEARCH INSTITUTE 

KPI KEY PERFORMANCE INDICATOR 

OEM ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER 

QUT QUEENSLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

R&D RESEARCH AND DEVELOPMENT 

TRA TRANSPORT RESEARCH ARENA 

UC USE CASE 

WP WORK PACKAGE 
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Executive Summary 

 
The purpose of this deliverable is to cover the dissemination activities from the beginning of 
the project (M1 – September 2016) to M18 of the project. The report includes details of 
dissemination from project partners involved in communication strategy and for all the 
materials and tools described in D9.1 ADAS&ME Dissemination and international 
cooperation plan.  
 
The dissemination progress against the initial expectations set out in the Description of Work 
is evaluated in this document and it also includes detailed information of the promotional 
tools, online and electronic activities (including social media); events, networking and 
publications. It ends with the planned dissemination from M18 to M30 of the project, when 
will be published MS28 Update of Dissemination plan. 
 
There are a number of objectives set in the Dissemination and international cooperation plan 
and most of them have been achieved successfully such as: the project corporate identity, 
ADAS&ME website and participations in international conferences and events, cooperation 
with other projects under the ITS cluster, among others. In addition, during the project 
lifetime, social media channels have been launched: LinkedIn group, LinkedIn project profile 
and Twitter account with positive results and growth trend. Finally, mitigation actions have 
been developed in order to improve the performance of some communication parts: new 
presentation template has been created and some important changes have been incorporated in 
the newsletter. 
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1 Introduction  

 
ADAS&ME will develop adapted Advanced Driver Assistance Systems that incorporate 
driver/rider state, situational/environmental context, and adaptive HMI to automatically 
transfer control between vehicle and driver/rider. ADAS&ME is a user oriented project where 
the participation of humans and the understanding of the new innovative solutions are 
essential for successful outcome. The defined dissemination strategy of the project is based in 
the named 6W approach, which aims to answer clearly the following questions: 
 

1. Why disseminate: the main objective is to promote the outcomes of the project and to 
share the knowledge generated with target audience. 

2. To Whom: ADAS&ME project has included several groups of stakeholders that have 
been detected during the WP1 stakeholders identification and further updated during 
the communication activities.  

3. What to disseminate: the identified stakeholders have various profiles, and therefore 
have to be approached via different types of messages addressing their fields and 
levels of expertise, specific interests and needs for information. 

4. HoW to disseminate: different stakeholders have to be reached through different 
communication channels, using various tools (online and offline) and different 
strategies. 

5. Where to disseminate: to fully reach its objectives, the project has to disseminate to a 
broad audience all over Europe and beyond. ADAS&ME participation in events will 
cover several European countries but also other continents such as America and Asia. 

6. When to disseminate: the project communication must both run throughout the 
lifetime of the project and beyond due to the importance of exploitation aspects in this 
project. 

 
In order to have an answer to those questions, different online and offline tools and strategies 
have been carried out. This report is an updating of the dissemination and communication 
plan and includes the dissemination and external/ international cooperation activities that have 
been performed in the first 18 months of the project. This document starts with the description 
of key elements of the dissemination strategy with detailed information about project 
branding, presentation templates, leaflets and roll-ups. All those communication materials 
have been used in events and workshops where ADAS&ME participated as a co-organiser or 
as a guest speaker. In addition, there is a list of published scientific papers, as well as media 
appearances. 
 
The second part of this deliverable covers the online part of the dissemination. Website is 
described in the first chapter and also several figures give us a wide idea of their performance 
and progress during the first part of the project lifetime. Social media and project newsletter 
are also described. 
 
The final part of the document is focused in the next activities and objectives until M30 of the 
project.  
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2 Objectives of the first 18 months of the project 

Although the dissemination is a continuous effort that covers all lifetime of the project and 
beyond with exploitation development, the dissemination and international cooperation plan 
(D9.1) defined the objectives until M18 of the project; to start creating awareness on how 
driver state assessment may advance automated driving functions, by significantly improving 
the switch of control between manual and automated driving. Along with the support of 
environmental context sensing, drive state monitoring in automated driving has the potential 
to significantly increase road safety, efficiency and driving comfort, but also improve the 
technical performance of the current automated driving functions. An overall major goal is to 
create an interest across stakeholders in the implementation of technologies in vehicles that 
“will come”. 

 

3 Report on offline activities 

3.1 Key elements of the dissemination strategy 

 

 
 
 
 
 

• Articulation of the project corporate identity (branding): a project logo was developed 
and a general design outline and visual aesthetics were created at the very start of the 
project, which are to be used in all the public materials and dissemination tools 
throughout the project. 
 

 
 

 
 
 
 
The developed visual identity and logo achieved the objective of create a recognisable 
and consistent image that helps to improve the visibility of the project all over Europe 
and beyond. Based on the identity, several communication and dissemination 
materials have been created making the project confident, real and with a clear image. 
 

• Roll-up poster: ADAS&ME roll-ups measures 850mm x 2100mm and includes 
important aspects of the project: logo, title, brand image with the appearance of all 
modes of transport tackled in the project, EU flag and financial support from EU 
Commission, coordinator contact details, website address and project partner logos. In 
addition, one of the roll-ups includes practical information of the project: objectives 
and use-cases brief descriptions with logos. 
 

 

 

Figure 1 ADAS&ME Logo 

Project partners have created a graphical identify for the project. There is an agreed upon 
logo which is used for branding in all ADAS&ME dissemination activities such as posters, 
leaflets, brochure; but also in public presentations of the project. 
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• Promotional flyer: A promotional flyer about the project has been distributed (in print 
and electronic forms) to a broad range of potential stakeholders. The flyer contains 
information about the concept (relationship between factors, driver states, driving 
performance, decision, strategy and tools), project consortium, project target, as well 
as also includes branding images.  
As an example of distribution materials: brochures and roll-up, shared project insights 
and vision with attendees to the conference:  
http://www.adasandme.com/news/lots-of-interest-in-adasme-at-the-1st-ec-conference-
on-cad/  

 

Figure 2 ADAS&ME Roll-ups 
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Figure 3 ADAS&ME promotional flyer 

 

• Illustrations of the UCs: Since the very beginning of the project, ADAS&ME has 
identified different types of stakeholders and target audience to support the WP1 
methodologies. Dissemination tools and materials have been developed for technical 
audience such as OEMs or industry and also for non-technical stakeholders such as 
end-users. The descriptions of the project UCs are based in possible real life examples. 
Project consortium also homogenized those descriptions by using animated pictures of 
the UCs that are self-explanatory.  
 

 

 

 
 

Figure 4 Screenshots of the UC-A – Attentive Long Haul Trucking 
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Figure 5 Screenshots of the UC-D – Non-reacting driver emergency manoeuvre  

 
Other descriptions of UCs are available at ADAS&ME website: 
http://www.adasandme.com/about-adasme/use-cases/ 
 

3.2 Presentation of the project in events, workshops and conferences 

 

 
 
 
 
 

3.2.1   Workshops 

• Organization of ADAS&ME workshops: One project workshop is foreseen per year 
at a key project milestone (use cases, first results/ algorithms, final event), inviting the 
project Advisory Board and other related key stakeholders from Europe and beyond. 
From the beginning of the project until M18, one workshop has been organized by the 
project consortium, focusing on the Use Cases and their scenarios definition and 
prioritisation. This Workshop was well attended by external experts and took place in 
Brussels the 6th of April 2017.  

ADAS&ME is seeking to be visible and intends to share the knowledge generated and 
promote its first results through the organization of workshops conducted by ADAS&ME 
partners or through the participation in other events and conferences set by linked 
stakeholders. 
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o Use Case Workshop: The event was hosted by ERTICO ITS Europe at its premises 
and it was a side event of the successful 1st European Conference on Connected and 
Automated Driving, which was held at the European Commission on 3rd-4th April, also 
with the participation of ADAS&ME in the exhibition area. The project coordinator 
Dr Anna Anund gave a welcome to the participants and provided some background 
and key aspects of the project. The innovation manager Mrs Stella Nikolaou presented 
results and findings from the previously conducted stakeholder survey, while WP1 
Leader, Ms Tania Dukic presented the results from the end-users survey. UC leaders 
briefed the participants on the assumptions and characteristics of each UC which had 
been preliminary defined in the project. ADAS&ME technical manager, Dr Evangelos 
Bekiaris presented the methodology for UCs prioritization and multi-criteria analysis, 
which was followed by an intensive debate and collaborative work with the invited 
experts. ACASA has coordinated the press work and global dissemination at real time 
by ADAS&ME twitter account and later by publishing news in the project website. 

 

Figure 6 Image of the audience during Use Cases Workshop  

 
The video of the event is available at ADAS&ME website: 
http://www.adasandme.com/news/check-out-the-video-of-the-use-cases-workshop/ 

 
o Internal Workshops: UC leaders have also conducted several internal technical 

workshops with the project partners involved in that work. After each workshop, the 
project leader and/or related project partner, informs the dissemination manager about 
the development of the internal event and new findings that can be publishable 
through communication channels such as twitter account and project website. The 
following internal workshops have been included as a news in the ADAS&ME 
website: 

� ADAS&ME Architecture Workshop (Munich, 1st/2nd February 2017) 

http://www.adasandme.com/news/adasme-workshop-on-motorcycle-related-use-
cases/ 

 

� Technical workshops on data collection and HMI elements (Thessaloniki, 28th 
June 2017) 

http://www.adasandme.com/news/adasme-holds-technical-workshops-certh/ 
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� Electric vehicle range anxiety (Barcelona, 16th November 2017) 

http://www.adasandme.com/news/progress-of-use-case-b-electric-vehicle-range-
anxiety/ 

 

Figure 7 Internal workshops that in CERTH premises (Thessaloniki) 

 

3.2.2 Consortium meetings 

 
o Plenary meetings: During the first 18 months of the project lifetime, ADAS&ME 

coordination team has organized 6 plenary meetings with the attendance of all project 
partners. The sessions include administrative and financial information and status of 
submitted project deliverables. WPs leaders usually presents an update and the 
progress made from a technical perspective and feedback is received through other 
project partners. In addition, after the kick off meeting, an additional day has been 
included in the plenary meeting agenda in order to present intermediate results and 
discuss the following actions for each UC. 

The most important and publishable information for each plenary meeting is 
disseminated through ADAS&ME communication channels such as twitter account 
(real-time dissemination) and project website: 

� Kick off meeting (Göteborg, 8th September 2016) 

http://www.adasandme.com/news/adasme-1st-plenary-meeting-kick-off/ 

 

 

� 2
nd

 Plenary meeting (Stuttgart, 14th December 2016) 

http://www.adasandme.com/news/hello-3/ 
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� 3rd Plenary meeting (Paris, 29th March 2017) 

http://www.adasandme.com/news/adasme-3rd-plenary-meeting-valeo-in-paris/ 

 

� 4th Plenary meeting (Thessaloniki, 28th June 2017) 

http://www.adasandme.com/news/adasme-consortium-meets-in-greece/ 

 

� 5th Plenary meeting (Barcelona, 15th November 2017) 

http://www.adasandme.com/news/1887/ 

 

� 6th Plenary meeting (Rome, 6th February 2018) 

http://www.adasandme.com/news/6th-plenary-meeting-in-rome/  

 

 

 

Figure 8 Group photo of the 4
th

 plenary meeting in Thessaloniki 

 
 

3.2.3 Participation in events 

 
• Participation of ADAS&ME in external events: Beyond the project events, there 

were other key relevant national/ international events where ADAS&ME has 
participated in. Project management team and WP9 leader decided and assigned 
sufficient resources to partners in a case by case basis. The main goal is to promote the 
project and share the knowledge generated during the first part of the project lifetime. 
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o National events in 2016: Presentation of project details given from ADAS&ME 
project partners in their member state: 
 

Table 1 National conferences participation 2016 

Conference/Event name Title City (Country), Date 

Korea Institute of Research Visit Project presentation 
Linköping (Sweden), 12th Sept 
2016 

Swedish Transport Administration Project presentation 
Borlänge (Sweden), 10th Oct 
2016 

Spelplan Europa – Vinnovas Conf. Conference about H2020 
Stockholm (Sweden), 26th Oct 
2016 

Swedish Transport Agency Project presentation 
Borlänge (Sweden), 14th Nov 
2016 

Swedish Government Project presentation 
Stockholm (Sweden), 8th Dec 
2016 

 

 

o International events in 2016: Presentation of project details given from ADAS&ME 
project partner at international event in Europe or beyond: 

 
Table 2 International conferences participation 2016 

Conference/Event name Title City (Country), Date 

HUMANIST General Assembly Project presentation Loughborough (UK), 29th June 
2016 

EPoSS Annual Forum 2016 Project presentation Lecce (Italy), 13th-14th Oct 2016 

INEA Project presentation Brussels (Belgium), 8th Dec 
2016 

 

 

 

o International events in 2017: Presentation of project details given from ADAS&ME 
project partner at international event in Europe or beyond: 

Table 3 International conferences participation 2017 

Conference/Event name, URL Title 
City (Country), 

Date 

SCOUT Project workshop 
http://www.adasandme.com/news/adasme-
participates-in-the-scout-project-workshop/ 
 

Co-creation of use cases and 
visions for automated and 
connected driving in EU 

Brussels (Belgium), 
22nd Feb 2017 

1st European Conference on Connected and 
Automated Driving 
http://www.adasandme.com/news/adasme-to-
join-the-1st-european-conference-on-cad/ 
 

A) ADAS&ME online 
Stakeholders’ survey 
focusing on the 7 
ADAS&ME Use Cases 
B) ADAS&ME exhibition 
stand 

Brussels (Belgium), 
3rd-4th Apr 2017 
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17th ITS Spain Congress  
http://www.adasandme.com/news/adasme-
presented-at-the-xvii-its-spain-congress   

  

Project presentation Madrid (Spain), 25th 
Apr 2017 

Autonomous Vehicles Interior Design and 
Technology Symposium 

Driver state-based HMI in 
automated driving: the 
ADAS&ME approach 

Stuttgart (Germany), 
5th – 7th Jun 2017 

12th ITS European Congress 

 http://www.adasandme.com/news/adasme-
participates-in-its-european-congress-
strasbourg-2017/ 
 

Automation Panel (through 
the ITS-cluster group, along 
with AUTOMATE and VI-
DAS projects. The panel was 
moderated by the 
Coordinator of ADAS&ME, 
Anna Anund). 

Strasbourg (France), 
19th – 20th Jun 2017 

 AHFE 2017 International Conference on 
Human Factors in Transportation 

Driver state monitoring in 
automation; developing 
adaptive ADAS to support 
safe transitions under 
automation (Due to high cost 
CERTH did not attend the 
Congress (however paid the 
registration fee) but 
reassured that the 
Chairwoman of the Session, 
Mrs. Anabela Simoes gave 
the presentation on behalf of 
ADAS&ME) 

Los Ángeles (USA), 
17th – 21st Jul 2017 

17th ITS Cluster Sessions – ART Brussels 

   
  

Project presentation (it was 

cancelled due to weather 

conditions) 

Brussels (Belgium), 
12th Dec 2017 

Automotive UI’17 
http://www.adasandme.com/news/adasme-
will-lead-a-workshop-at-the-automotiveui-
2017-in-oldenburg/ 

   
  

Human Machine Interaction 
in Autonomous Vehicles: the 
perspective of the two 
current Horizon 2020 
projects ADAS&ME and 
AUTOMATE 

Oldenburg 
(Germany), 24th Sep 
2017 

8th International Congress on Transportation 
Research 

Project presentation Thessaloniki 
(Greece), 28th-29th 
Sept 2016 
 

 

o International events in 2018: Presentation of project details given from ADAS&ME 
project partner at international event in Europe or beyond: 
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Table 4 International conference participation 2018 

Conference/Event name, URL Title 
City (Country), 

Date 

AAAS Annual meetings    
  

Project presentation Austin (USA), 15th-

19th Feb 2018 

 
 

 
Figure 9 SCOUT project workshop – Brussels, February 2017 

 

 
 

Figure 10 ITS European Congress – Strasbourg, June 2017 

 

3.3 Media appearances 

 

 ADAS&ME has also promoted through media (radio, newspapers, etc) mostly at national 
level and also through specialized magazines. This type of dissemination is also reported 
and usually took place in national language. In addition, two press releases have been 
launched at the beginning of the project: Start of the project and Ethics Board creation. 
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• Newspapers: A number of newspapers informed about ADAS&ME use case Long 
Haul Trucking conducted with Swedish project partners Scania and VTI. The article 
was written by TT (Tidningars Telegrambyrå) and the coverage came out in pretty 
much every local print media in Sweden: 

Norran - 2017-02-21   
Skaraborgs Allehanda - 2017-02-21   
Mariestads-Tidningen - 2017-02-21   
Säffle-Tidningen - 2017-02-21   
Provinstidningen Dalsland - 2017-02-21   
Norrländska Socialdemokraten - 2017-02-21   
Karlskoga Tidning - 2017-02-22   
Karlskoga-Kuriren - 2017-02-22   
Enköpings-Posten - 2017-02-22   
Kalmar Läns Tidning - 2017-02-23   
Nybro Tidning - 2017-02-23   
Norrköpings Tidningar - 2017-02-24   
Motala&Vadstena Tidning - 2017-02-24   
Skånska Dagbladet - 2017-02-25   
Göteborgs-Posten - 2017-02-25   
Upsala Nya Tidning - 2017-02-25   
Sydöstran - 2017-02-26   

 
In addition, the following news story “Researching rest for driver safety” 
was reproduced by some international press:  
Article: https://www.scania.com/group/en/researching-rest-for-driver-safety/  
 
Diario de Transporte (Spanish) 2017-08-31 
Kamionaci (Czech) 2017-09-09 
Puertos y Logística (Spanish) 

 
The popular newspaper The Guardian interviewed project coordinator Anna 
Anund in Austin, during AAAS meetings:  

 
The Guardian – 2018-02-16  

An interview from the Spanish magazine “La Moto” also mention the ADAS&ME 
project and the use cases related to motorcycles in a two-page article. 
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Figure 11 Examples of media appearances of ADAS&ME project 

 
ADAS&ME article in Greek (see annex) has been included in the following media references: 
 

� Article at the site “Metaforespress.gr”  
� Article at the site “Taxalia.blogspot.gr”  
� Article at the site “typosthes.gr”  
� Article at the site “vardarispost.gr”  
� Article at the site “1ki1news.gr”  
� Article at the site “Press724.gr”  
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� Article at the site “Anixneuseis.gr”  

• Radio interviews: Several interviews has been carried out by members of 
ADAS&ME project consortium, mostly at local and national level: 
� Interview at the Radio Station Athina.984 FM 
� Interview at the Greek newspaper “Makedonia” 
� Radio Interview “Schlaue Autos” (intelligent cars) with Prof. Wendemuth, 

broadcast by federal Central German Broadcasting (Mitteldeutscher Rundfunk, 
MDR) 
 
 

3.4 Publication of scientific papers 

 

 
 
 
 
 

• Scientific papers: List of published papers and its relation with ADAS&ME project: 
 
• Lilis Y., Zidianakis E., Partarakis N., Antona M. and Stephanidis C. 

(2017). Personalizing HMI Elements in ADAS using ontology meta-models and rule 

based reasoning. In book: Universal Access in Human–Computer Interaction. Design 
and Development Approaches and Methods, May 16, 2017. 

 

• Zimmermann M., Mehdipour Ghazi M., Eekenel H.K. and Thiran J.P. (2017). Combining 

Multiple Views for Visual Speech Recognition. 14th International Conference on 
Audithory Visual Speech Processing (AVSP2017), August 25-26, 2017, Stockholm, 
Sweden. 

 

• Nikolaou, S., Bekiaris E. and Anund A (2017). Driver state monitoring in automation; 

developing adaptive ADAS to support safe transitions under automation, Proceedings of 
the 8th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, July 17-21, 
2017, LA (CA), USA. 

 
• Bekiaris E., Nikolaou S., Touliou K., Anund A. and Dukic-Willstrand T. (2017). Driver 

state monitoring Use Cases and scenarios in automated driving, Proceedings of the 8th 
International Conference on Transportation Research – ICTR 2017, September 27-29, 
2017, Thessaloniki, Greece. 

 

• Lotz A., Ihme K., Wendemuth A., Charnoz A., Maroudis P. and Dmitriev I. (2017). 
Recognizing Behavioral Factors while Driving: A Real-World Multimodal Corpus to 
Monitor the Driver’s Affective State. 11th Language Resources and Evaluation 
Conference, May 7-12, 2018, Myiazaki, Japan. 

 

Several scientific papers have been developed by ADAS&ME project partners about 
different aspects of the project such as UCs results. Scientific papers submitted and 
accepted are a proper tool to spread the knowledge generated to a technical and research 
audience. 
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• Dukic Willstrand T., Anund A., Pereira Cocron M., Griesche S., Strand N., Troberg S., 
Zanovello L. and Nikolaou S. (2018). Collecting end-users needs regarding driver 

state-based automation in the ADAS&ME project. Proceedings of 7th Transport 
Research Arena TRA 2018, April 16-19, 2018, Vienna, Austria.  

• Anund A., Ahlström C. and Håkansson Kjellman E. (2017). Stress and sleepiness in city 

bus drivers – an explorative study on real roads within the ADAS&ME project. 
DDDI, October 15-17, 2018, Göteborg, Sweden. 

 

4 Report on online materials and activities 

 

4.1 Project website 

 

 
 
 
 
 
The information included in ADAS&ME website can be publicly disclosed, serving as a 
clearinghouse and interaction arena for project relevant data and information tailored mostly 
to a general audience, while providing access to more technical content aimed at professional 
stakeholders as well as project documents, such as (public) deliverables and newsletters. 
 
Social media networks have been integrated in the website (i.e. Twitter @adasandme, 
LinkedIn group), and a subscription form to the project newsletter, in order to promote active 
participation and attracting contributors to all the project dissemination channels, helping 
spread the word about ADAS&ME achievements.  
 
The first version of the website was launched January 2017 and it will be continuously 
updated throughout the project’s lifespan. The main functions of the website are: 

- To provide generic information about the project vision and overall objectives. 

- To present, in a schematic way, the seven Use Cases developed and piloted by 
ADAS&ME. 

  

            Figure 12 Screenshots of the Use Cases illustrations and brief description 

ADAS&ME website is live at http://www.adasandme.com and it is the most prominent 
dissemination tool for the project. It has been developed using wordpress, a well-known 
and widely used CMS, allowing for great flexibility in order to keep it up-to-date, while 
fully compatible with mobile devices (web responsive). 
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- To present the ADAS&ME consortium as a whole, its partners, project management 
structure and governance. 

- To disseminate progress results and key messages to the ADAS&ME target audiences  

- To disseminate the latest news on achievements, meetings, events directly related or 
that are somewhat relevant to the work being carried out by the ADAS&ME 
consortium. 

- To store all ADAS&ME communication material (in PDF format), including public 
deliverables, technical and scientific papers, public presentations, leaflet, brochure, 
poster, etc. 

- To share external links to other relevant activities, fellow EC-funded and other 
international projects, seminars, webinars, public presentations, etc. that are linked or 
of interest to the ADAS&ME audience. 

- To share newsletter documents and promote their subscription. 
 

• Results: After 18 months from the beginning of the project and after one year of the 
website launch, the following statistics are available: 

o Unique users: 3,617 unique visits. 
o Sessions: 6,102 open sessions. 
o Number of sessions per user: 1.69 sessions. 
o Number of webpage visits: 15,364 visits. 
o Webpages/session: 2.52 
o Average time on website: 02’40” 
o Average bounce: 55.31% 

 
Several aspects show that the website is in clear progress: 

 

 
 

Figure 13 Percentage of new visitors of the project website. 
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� Benchmarking between last month (January/February 2018) with September 2017 

(with the website consolidated after 9 months) 

Table 5 Webpage status comparing April 2017 with January/February 2018. 

 September 2017 Jan/Feb 2018 
Difference 

between months 

Unique users 314 420  

Sessions 436 569  

Number of sessions 

per user 
1.39 1.35  

Number of webpage 

visits 
1,060 1,502  

Webpages/session 2.43 2.64  

Average time on 

website 
02’30” 02’58”  

Average bounce 57.11% 51.85%  

 

In addition, there is evidence about action-reaction in the website figures. When latest news is 
posted or the project newsletter is launched, number of visits and sessions are higher showing 
a right way to improve the numbers above and achieve KPIs.  
 

 
Figure 14 Graph website action-reaction.  

 
After an agreement with the entire consortium, two important aspects were decided to be 
monitored and assessed from November 2017 (Barcelona plenary meeting) until October 
2018 (when Bologna plenary meeting is scheduled): 

Table 6 Bounce average 

 

Unique users More users than last month Each month 

Bounce average Less than 50% Sept 2018 
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4.2 Project newsletter 

 

 
 
 
 
 

 
Within the ADAS&ME Dissemination and international cooperation plan (D9.1), it is 
mentioned that the newsletter “will be issued three times during the project”. However, 
project consortium agreed that a project newsletter should be launched every 4 months in 
order to maintain a close and updated relationship with interested stakeholders. 
 
The newsletter document has been sent to 85 stakeholders via “Mail Chimp” with a 98% of 
successful deliveries. ADAS&ME contacts database is composed by professional contacts 
that ADAS&ME consortium and, additionally, all visitors of the website have the chance to 
subscribe on it. In order to keep increasing the number of subscriptions, a new web link has 
included in the home page of project website where all newsletter documents are available to 
download. 

 

Figure 15 Screenshot of the 1
st
 project newsletter and 2

nd
 newsletter. 

 
 

4.3 Social media 

 

 
 

Newsletter addresses the specialist audience target group. The aim of this online tool is to 
ensure a continuous and close flow of information about the project to all interested 
stakeholders in order to maintain awareness about all news, achievements, meetings and 
events related to the project. ADAS&ME project Newsletters are available at: 

 http://www.adasandme.com/newsletter/ 

Social media network is the best communication channel for real-time dissemination. 
ADAS&ME launched Twitter account @adasandme and also a LinkedIn Group and 
LinkedIn profile in order to spread the knowledge generated by the project, increase the 
interaction with contacts and also receive positive inputs from other stakeholders. 
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• Twitter account: @adasandme twitter account has generated the following figures: 

o Number of tweets: 196 
o Following contacts: 366 
o Followers: 251 

 

 
 

Figure 16 Screenshot of @adasandme twitter account. 

 

It is well-known that at the beginning of all the projects, there is a lack of results; 
however this did not affect the generation of @adasandme tweets. ACASA’s 
communication staff advised project consortium about the needs to include 60%-70% of 
updated external content (from other articles, websites, etc outside ADAS&ME) in order 
to maintain a continuous activity in Twitter network. Hence, @adasandme twitter account 
combines both external articles related on automation with ADAS&ME information, such 
as: 
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Figure 17 Screenshots of ADAS&ME internal content from @adasandme. 
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Figure 18 Screenshots of external content from @adasandme. 

 
• LinkedIn: This is the most important professional network and it is a suitable 

environment to reach several identified groups of stakeholders and target audience. Even 
though a LinkedIn Group is necessary to set discussions in order to stimulate an active 
and fruitful with other interested contacts, a LinkedIn profile is also needed in order to 
promote the project beyond the LinkedIn group (not visible for all LinkedIn users). 
 

 
 

Figure 19 Screenshot of ADAS&ME LinkedIn group. 

 
Following figures of ADAS&ME LinkedIn: 

o LinkedIn group contacts: 85 
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o Topic discussions: 11 
o LinkedIn profile contacts: 89 
 

In order to increase the impact of social media, the entire consortium agreed in Barcelona 
plenary meeting (November 2017) several KPIs that will be assessed in October 2018: 

 

Table 7 Twitter followers 

Twitter followers From 190 to 475 (x 2.5) Sept 2018 

LinkedIn contacts From 80 to 140 (x 2) Sept 2018 

 

4.4 External websites appearances 

 

 
 
 
 
 
 
ADAS&ME project partners have included information about ADAS&ME in their webpages 
and also in personal and corporative social media channels. In addition, ADAS&ME is 
supported by EUCAR representing a good balance the OEM’s and Tier1s. Furthermore, 
ADAS&ME is also supported by JARI and QUT, boosting the global outreach and 
transferability of knowledge beyond Europe. The research community, also enhanced the 
project outcomes by further studying the impacts in various contexts and disseminating the 
results.  
 
Indeed, ADAS&ME is supported by key European Associations representing the European 
research community, such as ECTRI, FERSI, and HUMANIST (which is a project partner 
itself). International stakeholder forums have involved various key stakeholders into the 
ADAS&ME project innovation process by presenting the outcomes and formulating potential 
key questions to support the selection of the most promising Use Cases, as well as the 
development and deployment processes.  
 
In order to support the user-centred design approach of ADAS&ME and communicate the 
needs and priorities of the end-users at certain key project milestones, the project received the 
support and valuable inputs from the FIA (having a seat at ADAS&ME Advisory Board), 
whereas its Spanish member, ACASA is actively participating as leader of the dissemination 
and exploitation activities within WP9. 
 
The following international associations have included information of ADAS&ME in their 
website and/or communication channels: 

• EUCAR Project book (European Council for Automotive R&D) http://www.eucar.be 

• JARI (Japan Automobile Research Institute): http://www.jari.or.jp 

• QUT(Queensland University of Technology (Australia)) https://www.qut.edu.au 

• ECTRI (European Conference of Transport Research Institutes): http://www.ectri.org 

Links with external companies, stakeholders and other EC funded projects related on 
automation, road transport, C-ITS, driver monitoring systems increase the dissemination 
impact of all ADAS&ME tools, both offline materials (flyers, roll-ups) and online tools 
such as website and social media. 
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• FERSI (Forum of the European Road Safety Institutes): http://www.fersi.org 

• FIA (Fédération Internationale de l’Automobile): http://www.fia.com 
• INEA (Innovation & Networks Executive Agency) https://ec.europa.eu/inea/en/welcome-to-

innovation-networks-executive-agency 

 
In addition, a number of collaborations with other EU funded projects have been carried out 
during the first 18 months of the project: SCOUT, BRAVE and AUTOMATE are three 
examples of projects that agreed dissemination collaboration with ADAS&ME for the 2nd half 
of the project. 
 

5 External & International cooperation & clustering with other R&D 

Projects 

 

 
 
 
 
 
 

5.1 Collaboration with other R&D projects 

 
ADAS&ME already in the first months of its lifetime, established a good cooperation 
framework with the other MG3.6 running projects and especially with VIDAS and 
AUTOMATE, under the ITS cluster and beyond, as well with the networking horizontal 
projects SCOUT, BRAVE and CARTRE. The relevant joint events have been described 
above and are continuing as well (planned already) at the second half of the project.  
 
With regard to external cooperation, ADAS&ME has created a stakeholder group with 
confirmed experts (by invitation) for serving the methodology work of WP1 (stakeholders’ 
needs) that was further used for further dissemination and cooperation opportunities. The 
relevant stakeholders have been invited to take part in the stakeholder survey, as well as 
attend the 1st project workshop focusing on Use Cases on April 6th, 2017 in Brussels. 
International cooperation is also well promoted within ADAS&ME, with good contacts 
already in its Advisory Board with Australia, Japan and the US. 
 

5.2 Collaboration with other R&D projects 

The composition of the Advisory Board is: Dr. Jim Sayer (UMTRI, US), Dr. Asleigh Filtness 
(Carrs-Q, Australia), Olivier Lenz (FIA Region I, Belgium, Europe), Dr. Masao Nagai (JARI, 
Japan). All of them have been involved in 1st project workshop and they carried out actions as 
“active observers” such as gather requirements and inputs on the needs and vision of the 
project, provide the consortium with market and technological insights and to help in 
dissemination of the project outcomes as well. 
 
 
 

To maximize the reach and impact of ADAS&ME, the research and development work 
must be in line with requirements, needs and trends of the industry and find the way ahead 
of strategic issues facing road automation and driver monitoring technologies. The project 
has started cooperation with other EU funded projects and also has appointed a cross-
sectorial Advisory Board. 
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6 Actions that will be developed until M30 

 

 
 
 
 
 
 

6.1 List of strategy lines and new actions 

• Maintain the continuous launch of newsletter every 4 months. Project consortium 
agreed that a project newsletter should be launched every 4 months in order to maintain a 
close and updated relationship with interested stakeholders. 
 

• Achieve the KPIs agreed for website and social media channels. At the beginning of 
the project, no numerical objectives for LinkedIn and Twitter were established. Now, 
after the first year of the project, WP9 and consortium agreed KPIs for LinkedIn (double 
the contact figures) and Twitter (multiply x 2.5 the number of followers). The key 
elements for achieving this should be the continuous activity with own news (generated 
by the project) and sector news (related on other stakeholders), set a Slideshare account 
and use Hootsuite in order to improve social media impact and feed project website. 

 

• Creation of a video for each UC and also an overall project video. Development of an 
animated video for each UCs focusing on the technological insights and the identification 
of exploitation opportunities. In addition, another important goal is to create an overall 
project video taking advantage of the cooperation with Euronews. 

 

Participation in several international events: DDDI Göteborg, TRA 2018, etc. One of the 
best ways to promote ADAS&ME do that at an international level is to publish in important 
international conferences TRA 2018, DDDI Göteborg, Automotive Vehicles Interior Design 
2018, ITSWC 2018, 2nd project workshop, etc. 
 

 

7 Annexes 

 
The annexes of this document include documentation on media appearances, scientific papers 
and the project newsletters published until M18. 

As a conclusion of this document, there is a list of new actions that will be developed 
during the next period (from M18 to M30) until the next report of the dissemination 
actions. In general terms, the objective is keep continuing with the current communication 
strategy highlighting the best practices and improving detected weaknesses. 
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Intelligenta fordon tar över

Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en pas-
sagerare – fast ändå inte. 
Det kan både vara säkrare 
och spara tid.

Redan i dag finns tek-
niska lösningar som gör 
det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och 
maskin. Vi kan få reda på 
om bränsletanken är på 
upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när 
det är dags för service. 
Moderna bilar har dess-
utom farthållare, de varnar 
om du backar mot föremål 
och talar om ifall en fot-
gängare rör sig vid sidan av 
vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbi-
len skulle kunna köra solo 
låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-

tens väg- och transport-
forskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande 
EU-projekt – Adas&Me. I 
det skapar man en helhets-
bild av automatiserade sys-
tem i fordon, så att man ska 
kunna utveckla funktioner 
som kopplas in eller ur när 
det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbi-
lar, bussar och mc, vilket 
speglar trafiken i stort på 
vägarna. Men det är många 
frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. 
Egentligen är det inte för-
rän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egent-
ligen fungerar, säger hon.

Hon nämner som exem-
pel vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projek-
tet lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas&Me, 
arbetar man också för fullt 
med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendeve-

tare och ingenjör och hans 
team fokuserar på hur 
människans reaktioner 
och observationer påver-
kar körningen. Hur fordon 
och människa kan samar-
beta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnfors-
kare och simulatorer för 
att prova olika lösningar. 
Detta är en tuff nöt att 
knäcka, något som bran-
schen har arbetat med i 40 
år.

För även om fordonet 
inte kan somna, bli dist-

raherat av mobiltelefo-
nen eller köra vilse, så kan 
elektroniken paja. Det 
kan även uppstå valsitu-
ationer. Att förutse vad 
till exempel en människa 
som vinglar vid sidan av 
vägen ska göra, det klarar 
inte fordonet av själv. Då 
behövs en förare som rea-
gerar snabbt och på en tyd-
lig signal.

– Vårt nyaste system 
har vi testat i en simula-
tor och jämfört det med 
vårt gamla. Om en mc till 
exempel kör om i höger fil 
byter fordonet av sig själv 

till vänster fil. Föraren i 
vårt gamla system reage-
rar då med att ta kontroll 
och styra tillbaka i höger-
filen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster 
fil och föraren sitter lugnt 
kvar. Så vi är en bit på väg, 
säger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara 
en del av vår vardag och 
inget vi höjer på ögonbry-
nen åt.

ANNA BJÖRE/TT

UTVECKLAR
”Det är många 
frågor kvar att 
lösa, allt det här 
är innovations-
drivet. Egentligen 
är det inte förrän 
man testar i skarpt 
läge som man ser 
hur det egentligen 
fungerar.”
Anna Anund på VT!, Statens 
väg- och transportforsknings-
institut.

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, 
kanske till och med sover, på mest effektiva sätt 
alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar 
Stas Krupenia och hans grupp med.
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Helt självkörande bilar och lastbilar 
kan bli verklighet inom en ganska snar 
framtid. Men först behöver flera problem 
lösas. Inte minst människans irrationella 
beteende.

Det finns tre olika nivåer 
av automation och sam-
arbete mellan fordon och 
människa.

Den operativa. Det är den 
som sker på en sekund och 
som handlar om att fordonet 
tvärbromsar om det hoppar 
ut ett djur framför. Så fung-
erar de moderna lastbilarna 
som har autobromsar.

Den taktiska. Den kan 
ta några minuter på sig. Till 
exempel om man ska köra 
om en bil eller veta vilket håll 
man ska åka i en korsning. 
Också på så sätt kan fordonen 
köra till stor del själva i dag.

Den strategiska nivån 
handlar om hur man exempel-
vis mest effektivt ska ta sig 
från en punkt till en annan. 
Tidsspannet kan vara allt från 
mindre än en timme till flera 
dagar. Dit har tekniken inte 
kommit ännu.

NIVÅER

3

Chauffören Rickhard Hjörnered på Scania Transport Labo-
ratory.
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Intelligenta fordon tar över

Hur många har inte tänkt nå-
gon gång att det vore skönt 
att bara sitta själv i bilen? 
Inte behöva hålla i ratten 
och läsa av trafiken. Bara 
åka med som en passagerare 
- fast ändå inte. Det kan både 
vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska 
lösningar som gör det möj-
ligt att dela ansvaret mellan 
människa och maskin. Vi kan 
få reda på om bränsletanken 
är på upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när det 
är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthål-
lare, de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig vid 
sidan av vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo låter 
för bra för att vara sant. Det 
är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transport-
forskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande 
EU-projekt - Adas & Me. I 
det skapar man en helhets-
bild av automatiserade sys-
tem i fordon, så att man ska 
kunna utveckla funktioner 
som kopplas in eller ur när 
det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägar-
na. Men det är många frågor 
kvar att lösa, allt det här är 
innovationsdrivet. Egentli-
gen är det inte förrän man 
testar i skarpt läge som man 
ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Testar i Göteborg
Hon nämner som exempel 
vägsträckan i Göteborg där 
Volvo har bilar som ska köra 
automatiskt. Projektet lan-
seras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas & Me, 
arbetar man också för fullt 

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest 

effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans 

grupp med. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Helt självkörande bilar 
och lastbilar kan bli verk-
lighet inom en ganska 
snar framtid. Men först 
behöver flera problem 
lösas. Inte minst männis-
kans irrationella bete-
ende.

SJÄLVKÖRANDE BILAR. Kan snart bli verklighet

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer av automation och samarbete mel-

lan fordon– människa.

•  Den operativa. Det är den som sker på en sekund och som 

handlar om att fordonet tvärbromsar om det hoppar ut 

ett djur framför. Så fungerar de moderna lastbilarna som 

har autobromsar.

•  Den taktiska. Den kan ta några minuter på sig. Till exempel 

om man ska köra om en bil eller veta vilket håll man ska åka 

i en korsning. Också på så sätt kan fordonen köra till stor 

del själva i dag.

•  Den strategiska nivån handlar om hur man exempelvis 

mest effektivt ska ta sig från en punkt till en annan. Tids-

spannet kan vara allt från mindre än en timme till flera 

dagar. Dit har tekniken inte kommit ännu.

med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendevetare 
och ingenjör och hans team 
fokuserar på hur människans 
reaktioner och observatio-
ner påverkar körningen. 
Hur fordon och människa 
kan samarbeta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnforskare 
och simulatorer för att prova 
olika lösningar. Detta är en 
tuff nöt att knäcka, något 
som branschen har arbetat 
med i 40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat av 
mobiltelefonen eller köra 
vilse, så kan elektroniken 
paja. Det kan även uppstå 
valsituationer.

Att förutse vad till exem-
pel en människa som vinglar 
vid sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av 

själv. Då behövs en förare 
som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gamla. 
Om en mc till exempel kör 
om i höger fil byter fordonet 
av sig själv till vänster fil. 
Föraren i vårt gamla system 
reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i hö-
gerfilen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster fil 
och föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara en 
del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt.

Anna Björe

Bilcity i Skövde AB • Mariestadsvägen 96, 541 39 Skövde

Tel 0500-415 041 • www.bilcity.net

Garage i centrala 
Skövde uthyres
14 st plåtgarage fi nns för uthyrning till 

personbil, mc, lager, vinterförvaring, förråd, 
garage. Möjlighet att sätta eget hänglås.

Mått garageport:
180 cm hög • 220 cm bred •  500 cm djup

Månadshyra 520 kr + moms per garage 
650 kr inkl. Månadsbetalning förskott

Tillträde omgående.

Vardagar 9-18 � Lördag 10-14  

Kaplansgatan 34, Skövde. Tel 0500 � 44 48 88

www.gustafebil.se

Följ oss på facebook.com/gustafebil

Bränsleförbrukning blandad körning 4,6�5,8 l/100 km, CO
2
  119�152 g/km. Bilen på bilden är extrautrustad. 

löptid om 36 månader och ett slutligt restvärde motsvarande ca 40% av bilens totalpris. Ränta per 20170125 

UPPLEV  
STÖRRE RESOR

Nya Mitsubishi ASX är en crossover som ger dig fördelarna med 

en SUV utan att kompromissa med familjekombins egenskaper. 

Med intelligent miljöteknik, praktiska lösningar och låg driftskostnad 

ser den till att ta dig och din familj längre, säkrare och smartare.  

Med fyrhjulsdrift som tillval är äventyret inte långt bort. Så välkommen 

att provköra en komplett crossover hos din lokala Mitsubishi-handlare.  

NYA MITSUBISHI ASX 
PRIS FRÅN 184 900 KR 1 849 KR/MÅN

  

Snö, slask, rusk och rost – se över rostskyddet!  
Vi Bilägare rekommenderar dig som äger en Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru eller Suzuki:
”… För lång livslängd bör extra rostskyddsbehandling sättas in, så tidigt som möjligt.”

Månadens erbjudande: Rostskyddskontroll,endast 175 kr (ord pris 450)
när du bokar senast XX xxxxxxxxx 2014.
Snacka med med För- och Efternamn på Dinitrol Center i Ort, tfn 00-00 00 00.

www.dinitrolcenter.se Dinitrol Center är Sveriges ledande kedja för bilrostskydd och finns över hela Sverige. Vi förlänger bilens bäst-före-datum.

Thomas Hall på Dinitrol Center i Skövde, tfn 0500-48 87 85

295
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Intelligenta fordon tar över

Hur många har inte tänkt nå-
gon gång att det vore skönt 
att bara sitta själv i bilen? 
Inte behöva hålla i ratten 
och läsa av trafiken. Bara 
åka med som en passagerare 
- fast ändå inte. Det kan både 
vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska 
lösningar som gör det möj-
ligt att dela ansvaret mellan 
människa och maskin. Vi kan 
få reda på om bränsletanken 
är på upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när det 
är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthål-
lare, de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig vid 
sidan av vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo låter 
för bra för att vara sant. Det 
är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transport-
forskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande 
EU-projekt - Adas & Me. I 
det skapar man en helhets-
bild av automatiserade sys-
tem i fordon, så att man ska 
kunna utveckla funktioner 
som kopplas in eller ur när 
det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägar-
na. Men det är många frågor 
kvar att lösa, allt det här är 
innovationsdrivet. Egentli-
gen är det inte förrän man 
testar i skarpt läge som man 
ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Testar i Göteborg
Hon nämner som exempel 
vägsträckan i Göteborg där 
Volvo har bilar som ska köra 
automatiskt. Projektet lan-
seras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas & Me, 
arbetar man också för fullt 
med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendevetare 
och ingenjör och hans team 
fokuserar på hur människans 

reaktioner och observatio-
ner påverkar körningen. 
Hur fordon och människa 
kan samarbeta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnforskare 
och simulatorer för att prova 
olika lösningar. Detta är en 
tuff nöt att knäcka, något 
som branschen har arbetat 
med i 40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat av 
mobiltelefonen eller köra 
vilse, så kan elektroniken 
paja. Det kan även uppstå 
valsituationer.

Att förutse vad till exem-
pel en människa som vinglar 
vid sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av 
själv. Då behövs en förare 
som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gamla. 
Om en mc till exempel kör 
om i höger fil byter fordonet 
av sig själv till vänster fil. 
Föraren i vårt gamla system 

reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i hö-
gerfilen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster fil 

och föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 

självkörande fordon vara en 
del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt.

Anna Björe

Bild 1: Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det 

arbetar Stas Krupenia och hans grupp med. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Helt självkörande bilar 
och lastbilar kan bli verk-
lighet inom en ganska 
snar framtid. Men först 
behöver flera problem 
lösas. Inte minst männis-
kans irrationella bete-
ende.

Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten - i framtiden. 

 FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

SJÄLVKÖRANDE BILAR. Kan snart bli verklighet

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer av 

automation och samarbete 

mellan fordon– människa.

•  Den operativa. Det är den 

som sker på en sekund 

och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar 

om det hoppar ut ett djur 

framför. Så fungerar de 

moderna lastbilarna som 

har autobromsar.

•  Den taktiska. Den kan 

ta några minuter på sig. 

Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta 

vilket håll man ska åka i 

en korsning. Också på så 

sätt kan fordonen köra till 

stor del själva i dag.

•  Den strategiska nivån 

handlar om hur man ex-

empelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt 

till en annan. Tidsspan-

net kan vara allt från min-

dre än en timme till flera 

dagar. Dit har tekniken 

inte kommit ännu.

Mitt i nya Harley-Davidson 

Road King Special finns en 

tvåcylindrig motor på 1 745 

kubikcentimeter. Baktill 

finns två lågt placerade 

packväskor och fram ett 

19-tumshjul. FOTO: KEVIN NETZ

En kung på vägarna. Harley-
Davidson måste ha något slags världsrekord 
i konsten att utveckla nya modeller med 
utgångspunkt från ett relativt begränsat grund-
material. Det handlar om att plocka ihop hjul, 
styren, sadlar, tankar, packväskor, vindskydd 
med mera på ständigt fräscha sätt och kröna 

anrättningarna med lockande färgskalor. Senast 
ut är Road King Special. I grunden är den en 
touringmodell med väskor och lätt pyntad 
framtoning med mycket krom. I det svärtade 
specialutförandet blir det en helt annat stil. 
Styret ska ge både cool och bekväm körställning 
och en låg, snäv linjeföring har varit målet.

Motor
MÅNDAG: RESOR • TISDAG: MOTOR • ONSDAG: MAT • 

 TORSDAG: NÖJE • FREDAG: LIVSSTIL OCH RELATIONER
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Intelligenta fordon tar över

Hur många har inte tänkt nå-
gon gång att det vore skönt 
att bara sitta själv i bilen? 
Inte behöva hålla i ratten 
och läsa av trafiken. Bara 
åka med som en passagerare 
- fast ändå inte. Det kan både 
vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska 
lösningar som gör det möj-
ligt att dela ansvaret mellan 
människa och maskin. Vi kan 
få reda på om bränsletanken 
är på upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när det 
är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthål-
lare, de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig vid 
sidan av vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo låter 
för bra för att vara sant. Det 
är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transport-
forskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande 
EU-projekt - Adas & Me. I 
det skapar man en helhets-
bild av automatiserade sys-
tem i fordon, så att man ska 
kunna utveckla funktioner 
som kopplas in eller ur när 
det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägar-
na. Men det är många frågor 
kvar att lösa, allt det här är 
innovationsdrivet. Egentli-
gen är det inte förrän man 
testar i skarpt läge som man 
ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Testar i Göteborg
Hon nämner som exempel 
vägsträckan i Göteborg där 
Volvo har bilar som ska köra 
automatiskt. Projektet lan-
seras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas & Me, 
arbetar man också för fullt 
med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendevetare 
och ingenjör och hans team 
fokuserar på hur människans 

reaktioner och observatio-
ner påverkar körningen. 
Hur fordon och människa 
kan samarbeta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnforskare 
och simulatorer för att prova 
olika lösningar. Detta är en 
tuff nöt att knäcka, något 
som branschen har arbetat 
med i 40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat av 
mobiltelefonen eller köra 
vilse, så kan elektroniken 
paja. Det kan även uppstå 
valsituationer.

Att förutse vad till exem-
pel en människa som vinglar 
vid sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av 
själv. Då behövs en förare 
som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gamla. 
Om en mc till exempel kör 
om i höger fil byter fordonet 
av sig själv till vänster fil. 
Föraren i vårt gamla system 

reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i hö-
gerfilen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster fil 

och föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 

självkörande fordon vara en 
del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt.

Anna Björe/TT

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar 

Stas Krupenia och hans grupp med. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Helt självkörande bilar 
och lastbilar kan bli verk-
lighet inom en ganska 
snar framtid. Men först 
behöver flera problem 
lösas. Inte minst männis-
kans irrationella bete-
ende.

Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten - i framtiden. 

 FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

SJÄLVKÖRANDE BILAR. Kan snart bli verklighet

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer av 

automation och samarbete 

mellan fordon– människa.

•  Den operativa. Det är den 

som sker på en sekund 

och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar 

om det hoppar ut ett djur 

framför. Så fungerar de 

moderna lastbilarna som 

har autobromsar.

•  Den taktiska. Den kan 

ta några minuter på sig. 

Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta 

vilket håll man ska åka i 

en korsning. Också på så 

sätt kan fordonen köra till 

stor del själva i dag.

•  Den strategiska nivån 

handlar om hur man ex-

empelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt 

till en annan. Tidsspan-

net kan vara allt från min-

dre än en timme till flera 

dagar. Dit har tekniken 

inte kommit ännu.

Med en bränslecellsbil 

omvandlas vätgas till 

elektricitet under 

färden. Men att tanka 

vätgas är ännu inte 

enkelt i Sverige. 

 FOTO: PONTUS LUNDAHL/TT

Vätgasmackar på gång. Det finns i dag fyra svenska tankstationer där man kan fylla vät-
gas i sin bränslecellsbil. De är placerade i Arlanda, i Göteborg, Mariestad och Sandviken. Under året ska 
det öppnas en station i Malmö och en i Stockholm. Men år 2020 ska det finnas ytterligare åtta tankstäl-
len färdiga, totalt 14. Toyota, Honda och Hyundai erbjuder i dag bränslecellsfordon, och flera stora 
biltillverkare är på gång att lansera vätgasdrivna bilar. Enligt branschorganisationen Vätgas Sverige 
behövs minst 130 vätgasstationer runt om i landet för att få en fungerande infrastruktur. I Danmark 
finns i dagsläget nio stationer och i Norge fem.
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Intelligenta fordon tar över
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och si-
mulatorer för att prova olika lösning-
ar. Detta är en tuff nöt att knäcka, nå-
got som branschen har arbetat med 
i 40 år.

För även om fordonet inte kan som-
na, bli distraherat av mobiltelefonen el-
ler köra vilse, så kan elektroniken paja. 
Det kan även uppstå valsituationer. Att 
förutse vad till exempel en människa 
som vinglar vid sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av själv. Då be-
hövs en förare som reagerar snabbt och 
på en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-
vecklad. Då kan självkörande fordon 

vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  

verklighet inom en ganska snar framtid. Men  

först behöver �era problem lösas. Inte minst  

människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande EU-projekt – 

Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i 
år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-

" 
 
 

Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man ser 
hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

TRE NIVÅER
●Det �nns tre olika nivåer av automa-

tion och samarbete mellan fordon och 

människa.

●Den operativa. Det är den som sker 

på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hop-

par ut ett djur framför. Så fungerar 

de moderna lastbilarna som har auto-

bromsar.

●Den taktiska. Den kan ta några mi-

nuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll 

man ska åka i en korsning. Också på 

så sätt kan fordonen köra till stor del 

själva i dag.

●Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. 

Tidsspannet kan vara allt från mindre 

än en timme till �era dagar. Dit har 

tekniken inte kommit ännu. (TT)

VARNAR. Hur blir en förare som kopplar av totalt under fär-
den, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert 
och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia 
och hans grupp med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered testar systemet på Scania 
Transport Laboratory. 

FRAMTID. Än så länge �nns det inga självkörande lastbilar, 
men de är inte långt borta i framtiden.LUGNARE. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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Helt självkörande bilar 
och lastbilar kan bli verk-
lighet inom en ganska 
snar framtid. Men först 
behöver flera problem 
lösas. Inte minst männis-
kans irrationella bete-
ende.

Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en passa-
gerare - fast ändå inte. Det 
kan både vara säkrare och 
spara tid.

Redan i dag finns tekniska 
lösningar som gör det möj-
ligt att dela ansvaret mellan 
människa och maskin. Vi kan 
få reda på om bränsletanken 
är på upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när det 
är dags för service. Moderna 

bilar har dessutom farthål-
lare, de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig vid 
sidan av vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo låter 
för bra för att vara sant. Det 
är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transportfor-
skningsinstitut, projektleder 
ett omfattande EU-projekt - 
Adas & Me. I det skapar man 
en helhetsbild av automa-
tiserade system i fordon, så 
att man ska kunna utveckla 
funktioner som kopplas in 
eller ur när det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägar-
na. Men det är många frågor 

kvar att lösa, allt det här är 
innovationsdrivet. Egentli-
gen är det inte förrän man 
testar i skarpt läge som man 
ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Hon nämner som exem-
pel vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet 
lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas & Me, 
arbetar man också för fullt 
med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendevetare 
och ingenjör och hans team 
fokuserar på hur människans 
reaktioner och observatio-
ner påverkar körningen. 
Hur fordon och människa 
kan samarbeta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnforskare 
och simulatorer för att prova 

olika lösningar. Detta är en 
tuff nöt att knäcka, något 
som branschen har arbetat 
med i 40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat av 
mobiltelefonen eller köra 
vilse, så kan elektroniken 
paja. Det kan även uppstå 
valsituationer. Att förutse 
vad till exempel en män-
niska som vinglar vid sidan 
av vägen ska göra, det klarar 
inte fordonet av själv. Då 
behövs en förare som reage-
rar snabbt och på en tydlig 
signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gamla. 
Om en mc till exempel kör 
om i höger fil byter fordonet 
av sig själv till vänster fil. 
Föraren i vårt gamla system 
reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i hö-

gerfilen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster fil 
och föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 

än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara en 
del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt.

Anna Björe

TT

TRAFIK. Verklighet om några år

Intelligenta fordon tar över

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med. 

 FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer av automation och samarbete mel-

lan fordon och människa.

Den operativa

Det är den som sker på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hoppar ut ett djur framför. Så 

fungerar de moderna lastbilarna som har autobromsar.

Den taktiska

Den kan ta några minuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll man ska åka i en korsning. 

Också på så sätt kan fordonen köra till stor del själva i dag.

Den strategiska.

Den nivån handlar om hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. Tidsspannet kan vara 

allt från mindre än en timme till flera dagar. Dit har tekniken 

inte kommit ännu.
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Helt självkörande bilar 
och lastbilar kan bli verk-
lighet inom en ganska 
snar framtid. Men först 
behöver flera problem 
lösas. Inte minst männis-
kans irrationella bete-
ende.

Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en passa-
gerare - fast ändå inte. Det 
kan både vara säkrare och 
spara tid.

Redan i dag finns tekniska 
lösningar som gör det möj-
ligt att dela ansvaret mellan 
människa och maskin. Vi kan 
få reda på om bränsletanken 
är på upphällning, om brom-
sarna är trasiga och när det 
är dags för service. Moderna 

bilar har dessutom farthål-
lare, de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig vid 
sidan av vägen.

Köra solo
Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo låter 
för bra för att vara sant. Det 
är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transportfor-
skningsinstitut, projektleder 
ett omfattande EU-projekt - 
Adas & Me. I det skapar man 
en helhetsbild av automa-
tiserade system i fordon, så 
att man ska kunna utveckla 
funktioner som kopplas in 
eller ur när det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägar-
na. Men det är många frågor 

kvar att lösa, allt det här är 
innovationsdrivet. Egentli-
gen är det inte förrän man 
testar i skarpt läge som man 
ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Hon nämner som exem-
pel vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet 
lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas & Me, 
arbetar man också för fullt 
med automatisering. Stas 
Krupenia är beteendevetare 
och ingenjör och hans team 
fokuserar på hur människans 
reaktioner och observatio-
ner påverkar körningen. 
Hur fordon och människa 
kan samarbeta.

40 års forskning
De tar hjälp av hjärnforskare 
och simulatorer för att prova 

olika lösningar. Detta är en 
tuff nöt att knäcka, något 
som branschen har arbetat 
med i 40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat av 
mobiltelefonen eller köra 
vilse, så kan elektroniken 
paja. Det kan även uppstå 
valsituationer. Att förutse 
vad till exempel en män-
niska som vinglar vid sidan 
av vägen ska göra, det klarar 
inte fordonet av själv. Då 
behövs en förare som reage-
rar snabbt och på en tydlig 
signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gamla. 
Om en mc till exempel kör 
om i höger fil byter fordonet 
av sig själv till vänster fil. 
Föraren i vårt gamla system 
reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i hö-

gerfilen. Då kraschar mc:n. 
I nya systemet, däremot, 
byter lastbilen till vänster fil 
och föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 

än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara en 
del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt.

Anna Björe

TT

TRAFIK. Verklighet om några år

Intelligenta fordon tar över

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med. 
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Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer av automation och samarbete mel-

lan fordon och människa.

Den operativa

Det är den som sker på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hoppar ut ett djur framför. Så 

fungerar de moderna lastbilarna som har autobromsar.

Den taktiska

Den kan ta några minuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll man ska åka i en korsning. 

Också på så sätt kan fordonen köra till stor del själva i dag.

Den strategiska.

Den nivån handlar om hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. Tidsspannet kan vara 

allt från mindre än en timme till flera dagar. Dit har tekniken 

inte kommit ännu.
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Intelligenta fordon tar över
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och simu-
latorer för att prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, något som 
branschen har arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan som-
na, bli distraherat av mobiltelefonen el-
ler köra vilse, så kan elektroniken paja. 
Det kan även uppstå valsituationer. Att 
förutse vad till exempel en människa 
som vinglar vid sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av själv. Då be-
hövs en förare som reagerar snabbt och 
på en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-
vecklad. Då kan självkörande fordon 
vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  

verklighet inom en ganska snar framtid. Men  

först behöver �era problem lösas. Inte minst  

människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande EU-projekt – 

Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i 
år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-

" 
 
 

Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man ser 
hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

TRE NIVÅER
Det �nns tre olika nivåer av auto-

mation och samarbete mellan fordon 

och människa.

Den operativa. Det är den som sker på 

en sekund och som handlar om att for-

donet tvärbromsar om det  hoppar ut ett 

djur framför. Så fungerar de  moderna 

lastbilarna som har autobromsar.

Den taktiska. Den kan ta några 

 minuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll man 

ska åka i en korsning. Också på så sätt 

kan fordonen köra till stor del själva i 

dag.

Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt ska 

ta sig från en punkt till en annan. Tids-

spannet kan vara allt från mindre än en 

timme till �era dagar. Dit har tekniken 

inte kommit ännu. (TT)

VARNAR. Hur blir en förare som kopplar 

av totalt under färden, kanske till och 

med sover, på mest effektiva sätt alert 

och kan agera i olika situationer? Det 

arbetar Stas Krupenia och hans grupp 

med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered tes-

tar systemet på Scania Transport Labo-

ratory. 

LUGNARE. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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MOTOR

Helt självkörande bilar och 
lastbilar kan bli verklighet 
inom en ganska snar fram-
tid. Men först behöver flera 
problem lösas. Inte minst 
människans irrationella 
beteende.

Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en pas-
sagerare, fast ändå inte. 
Det kan både vara säkrare 
och spara tid.

Redan i dag finns teknis-
ka lösningar som gör det 
möjligt att dela ansvaret 
mellan människa och  
maskin. Vi kan få reda på 
om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsar-
na är trasiga och när det är 
dags för service. Moderna 
bilar har dessutom fart-
hållare, de varnar om du 
backar mot föremål och 
talar om ifall en fotgänga-
re rör sig vid sidan av  
vägen.

Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo  
låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, 

Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut, 
projektleder ett omfattan-
de EU-projekt, Adas & Me. 
I det skapar man en hel-
hetsbild av automatisera-
de system i fordon, så att 
man ska kunna utveckla 
funktioner som kopplas in 
eller ur när det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på  
vägarna. Men det är 
många frågor kvar att lösa, 
allt det här är innovations-
drivet. Egentligen är det 
inte förrän man testar i 
skarpt läge som man ser 
hur det egentligen funge-
rar, säger hon.

Hon nämner som exempel 
vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projek-
tet lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, 
en av deltagarna i Adas & 
Me, arbetar man också för 
fullt med automatisering. 
Stas Krupenia är beteen-
devetare och ingenjör och 
hans team fokuserar på 
hur människans reaktio-
ner och observationer  
påverkar körningen. Hur 
fordon och människa kan 
samarbeta.

De tar hjälp av hjärnfors-
kare och simulatorer för 
att prova olika lösningar. 
Detta är en tuff nöt att 
knäcka, något som bran-
schen har arbetat med i  
40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat 
av mobiltelefonen eller 
köra vilse, så kan elektro-
niken paja. Det kan även 
uppstå valsituationer. Att 
förutse vad till exempel en 

människa som vinglar vid 
sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av 
själv. Då behövs en förare 
som reagerar snabbt och 
på en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi 
testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gam-
la. Om en mc till exempel 
kör om i höger fil byter for-
donet av sig själv till vän-
ster fil. Föraren i vårt gam-
la system reagerar då med 

att ta kontroll och styra 
tillbaka i högerfilen. Då 
kraschar mc:n. I nya syste-
met, däremot, byter last-
bilen till vänster fil och  
föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara 
en del av vår vardag och 
inget vi höjer på ögonbry-
nen åt.

ANNA BJÖRE/TT 

Intelligenta fordon tar över

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med.  

   FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Chauffören Rickhard Hjörnered på Scania Transport Laboratory.

FAKTA

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer 
av automation och sam-
arbete mellan fordon och 
människa.

 � Den operativa. Det är 
den som sker på en 
sekund och som hand-
lar om att fordonet tvär-
bromsar om det hoppar 
ut ett djur framför. Så 
fungerar de moderna 
lastbilarna som har 
autobromsar.

 � Den taktiska. Den kan ta 
några minuter på sig. 
Till exempel om man 
ska köra om en bil eller 
veta vilket håll man ska 
åka i en korsning. Också 
på så sätt kan fordonen 
köra till stor del själva i 
dag.

 � Den strategiska nivån 
handlar om hur man 
exempelvis mest effek-
tivt ska ta sig från en 
punkt till en annan. 
Tidsspannet kan vara 
allt från mindre än en 
timme till flera dagar. 
Dit har tekniken inte 
kommit ännu.
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MOTOR

Helt självkörande bilar och 
lastbilar kan bli verklighet 
inom en ganska snar fram-
tid. Men först behöver flera 
problem lösas. Inte minst 
människans irrationella 
beteende.

Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en pas-
sagerare, fast ändå inte. 
Det kan både vara säkrare 
och spara tid.

Redan i dag finns teknis-
ka lösningar som gör det 
möjligt att dela ansvaret 
mellan människa och  
maskin. Vi kan få reda på 
om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsar-
na är trasiga och när det är 
dags för service. Moderna 
bilar har dessutom fart-
hållare, de varnar om du 
backar mot föremål och 
talar om ifall en fotgänga-
re rör sig vid sidan av  
vägen.

Men att bilen eller lastbilen 
skulle kunna köra solo  
låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, 

Statens väg- och trans-
portforskningsinstitut, 
projektleder ett omfattan-
de EU-projekt, Adas & Me. 
I det skapar man en hel-
hetsbild av automatisera-
de system i fordon, så att 
man ska kunna utveckla 
funktioner som kopplas in 
eller ur när det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på  
vägarna. Men det är 
många frågor kvar att lösa, 
allt det här är innovations-
drivet. Egentligen är det 
inte förrän man testar i 
skarpt läge som man ser 
hur det egentligen funge-
rar, säger hon.

Hon nämner som exempel 
vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projek-
tet lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, 
en av deltagarna i Adas & 
Me, arbetar man också för 
fullt med automatisering. 
Stas Krupenia är beteen-
devetare och ingenjör och 
hans team fokuserar på 
hur människans reaktio-
ner och observationer  
påverkar körningen. Hur 
fordon och människa kan 
samarbeta.

De tar hjälp av hjärnfors-
kare och simulatorer för 
att prova olika lösningar. 
Detta är en tuff nöt att 
knäcka, något som bran-
schen har arbetat med i  
40 år.

För även om fordonet inte 
kan somna, bli distraherat 
av mobiltelefonen eller 
köra vilse, så kan elektro-
niken paja. Det kan även 
uppstå valsituationer. Att 
förutse vad till exempel en 

människa som vinglar vid 
sidan av vägen ska göra, 
det klarar inte fordonet av 
själv. Då behövs en förare 
som reagerar snabbt och 
på en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi 
testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gam-
la. Om en mc till exempel 
kör om i höger fil byter for-
donet av sig själv till vän-
ster fil. Föraren i vårt gam-
la system reagerar då med 

att ta kontroll och styra 
tillbaka i högerfilen. Då 
kraschar mc:n. I nya syste-
met, däremot, byter last-
bilen till vänster fil och  
föraren sitter lugnt kvar. 
Så vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara 
en del av vår vardag och 
inget vi höjer på ögonbry-
nen åt.

ANNA BJÖRE/TT 

Intelligenta fordon tar över

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med.  

   FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Chauffören Rickhard Hjörnered på Scania Transport Laboratory.

FAKTA

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer 
av automation och sam-
arbete mellan fordon och 
människa.

 � Den operativa. Det är 
den som sker på en 
sekund och som hand-
lar om att fordonet tvär-
bromsar om det hoppar 
ut ett djur framför. Så 
fungerar de moderna 
lastbilarna som har 
autobromsar.

 � Den taktiska. Den kan ta 
några minuter på sig. 
Till exempel om man 
ska köra om en bil eller 
veta vilket håll man ska 
åka i en korsning. Också 
på så sätt kan fordonen 
köra till stor del själva i 
dag.

 � Den strategiska nivån 
handlar om hur man 
exempelvis mest effek-
tivt ska ta sig från en 
punkt till en annan. 
Tidsspannet kan vara 
allt från mindre än en 
timme till flera dagar. 
Dit har tekniken inte 
kommit ännu.
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Intelligenta fordon tar över
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och simu-
latorer för att prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, något som 
branschen har arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan somna, 
bli distraherat av mobiltelefonen eller 
köra vilse, så kan elektroniken paja. Det 
kan även uppstå valsituationer. Att för-
utse vad till exempel en människa som 
vinglar vid sidan av vägen ska göra, det 
klarar inte fordonet av själv. Då behövs 
en förare som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-

vecklad. Då kan självkörande fordon 
vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  
verklighet inom en ganska snar framtid. Men  
först behöver flera problem lösas. Inte minst  
människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-

jektleder ett omfattande EU-projekt – 
Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen funge-
rar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i år, 
är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-
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Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man 
ser hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

Tre nivåer

Det �nns tre olika nivåer av automa-

tion och samarbete mellan fordon och 

människa.

Den operativa. Det är den som sker 

på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hop-

par ut ett djur framför. Så fungerar 

de moderna lastbilarna som har auto-

bromsar.

Den taktiska. Den kan ta några mi-

nuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll 

man ska åka i en korsning. Också på 

så sätt kan fordonen köra till stor del 

själva i dag.

Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. 

Tidsspannet kan vara allt från mindre 

än en timme till �era dagar. Dit har 

tekniken inte kommit ännu. (TT)

Varnar. Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, 

kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan 

agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans 

grupp med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered testar systemet på Scania 

Transport Laboratory. 

Lugnare. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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Intelligenta fordon tar över
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och simu-
latorer för att prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, något som 
branschen har arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan somna, 
bli distraherat av mobiltelefonen eller 
köra vilse, så kan elektroniken paja. Det 
kan även uppstå valsituationer. Att för-
utse vad till exempel en människa som 
vinglar vid sidan av vägen ska göra, det 
klarar inte fordonet av själv. Då behövs 
en förare som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-

vecklad. Då kan självkörande fordon 
vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  
verklighet inom en ganska snar framtid. Men  
först behöver flera problem lösas. Inte minst  
människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-

jektleder ett omfattande EU-projekt – 
Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen funge-
rar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i år, 
är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-
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Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man 
ser hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

Tre nivåer

Det �nns tre olika nivåer av automa-

tion och samarbete mellan fordon och 

människa.

Den operativa. Det är den som sker 

på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hop-

par ut ett djur framför. Så fungerar 

de moderna lastbilarna som har auto-

bromsar.

Den taktiska. Den kan ta några mi-

nuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll 

man ska åka i en korsning. Också på 

så sätt kan fordonen köra till stor del 

själva i dag.

Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. 

Tidsspannet kan vara allt från mindre 

än en timme till �era dagar. Dit har 

tekniken inte kommit ännu. (TT)

Varnar. Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, 

kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan 

agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans 

grupp med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered testar systemet på Scania 

Transport Laboratory. 

Lugnare. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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Intelligenta fordon tar över
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och simu-
latorer för att prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, något som 
branschen har arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan som-
na, bli distraherat av mobiltelefonen el-
ler köra vilse, så kan elektroniken paja. 
Det kan även uppstå valsituationer. 

Att förutse vad till exempel en männis-
ka som vinglar vid sidan av vägen ska 
göra, det klarar inte fordonet av själv. Då 
behövs en förare som reagerar snabbt 
och på en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-
vecklad. Då kan självkörande fordon 

vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  

verklighet inom en ganska snar framtid. Men  

först behöver �era problem lösas. Inte minst  

människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande EU-projekt – 

Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen fung-
erar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i 
år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-
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Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man ser 
hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

TRE NIVÅER
Det �nns tre olika nivåer av automa-

tion och samarbete mellan fordon och 

människa.

Den operativa. Det är den som sker 

på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hop-

par ut ett djur framför. Så fungerar 

de moderna lastbilarna som har auto-

bromsar.

Den taktiska. Den kan ta några mi-

nuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll 

man ska åka i en korsning. Också på 

så sätt kan fordonen köra till stor del 

själva i dag.

Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. 

Tidsspannet kan vara allt från mindre 

än en timme till �era dagar. Dit har 

tekniken inte kommit ännu. (TT)

VARNAR. Hur blir en förare som kopplar av totalt under fär-

den, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert 

och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia 

och hans grupp med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered testar systemet på Scania 

Transport Laboratory. 

LUGNARE. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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Hur många har inte tänkt 
någon gång att det vore 
skönt att bara sitta själv i 
bilen? Inte behöva hålla i 
ratten och läsa av trafiken. 
Bara åka med som en pas-
sagerare – fast ändå inte. 
Det kan både vara säkrare 
och spara tid.

Redan i dag finns teknis-
ka lösningar som gör det 
möjligt att dela ansvaret 
mellan människa och ma-
skin. Vi kan få reda på om 
bränsletanken är på upp-

hällning, om bromsarna är 
trasiga och när det är dags 
för service. Moderna bilar 
har dessutom farthållare, 
de varnar om du backar 
mot föremål och talar om 
ifall en fotgängare rör sig 
vid sidan av vägen.

Men att bilen eller last-
bilen skulle kunna köra 
solo låter för bra för att 
vara sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transport-
forskningsinstitut, projekt-

leder ett omfattande EU-
projekt – Adas&Me. I det 
skapar man en helhetsbild 
av automatiserade system 
i fordon, så att man ska 
kunna utveckla funktioner 
som kopplas in eller ur när 
det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbi-

lar, bussar och mc, vilket 
speglar trafiken i stort på 
vägarna. Men det är många 
frågor kvar att lösa, allt 
det här är innovationsdri-
vet. Egentligen är det inte 
förrän man testar i skarpt 
läge som man ser hur det 
egentligen fungerar, säger 
hon.

Hon nämner som exem-
pel vägsträckan i Göteborg 
där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet 
lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en 
av deltagarna i Adas&Me, 
arbetar man också för 
fullt med automatisering. 
Stas Krupenia är beteen-
devetare och ingenjör och 
hans team fokuserar på 
hur människans reaktioner 

och observationer påver-
kar körningen. Hur fordon 
och människa kan samar-
beta.

De tar hjälp av hjärnfors-
kare och simulatorer för att 
prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, 
något som branschen har 
arbetat med i 40 år.

För även om fordonet 
inte kan somna, bli dist-
raherat av mobiltelefonen 
eller köra vilse, så kan 
elektroniken paja. Det 
kan även uppstå valsitua-
tioner. Att förutse vad till 
exempel en människa som 
vinglar vid sidan av vägen 
ska göra, det klarar inte 
fordonet av själv. Då be-
hövs en förare som reage-
rar snabbt och på en tydlig 
signal.

– Vårt nyaste system 
har vi testat i en simulator 
och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till ex-
empel kör om i höger fil 
byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i 
vårt gamla system reagerar 
då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. 
Då kraschar mc:n. I nya 
systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och 
föraren sitter lugnt kvar. Så 
vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara 
en del av vår vardag och 
inget vi höjer på ögonbry-
nen åt.

Anna Björe/TT

Det finns tre olika 
nivåer av automa-
tion och samar-
bete mellan fordon 
och människa.

� Den operativa. 
Det är den som 
sker på en sekund 
och som handlar 
om att fordonet 
tvärbromsar om 
det hoppar ut ett 
djur framför. Så 

fungerar de mo-
derna lastbilarna 
som har auto-
bromsar.
� Den taktiska. 
Den kan ta några 
minuter på sig. Till 
exempel om man 
ska köra om en bil 
eller veta vilket 
håll man ska åka i 
en korsning. Också 
på så sätt kan for-
donen köra till stor 

del själva i dag.
� Den strategiska 
nivån handlar om 
hur man exempel-
vis mest effektivt 
ska ta sig från 
en punkt till en 
annan. Tidsspan-
net kan vara allt 
från mindre än en 
timme till flera 
dagar. Dit har tek-
niken inte kommit 
ännu.

Intelligenta fordon tar över
HELT SJÄLVKÖRANDE BILAR och 
lastbilar kan bli verklighet inom en gan-
ska snar framtid. Men först behöver 
flera problem lösas. Inte minst männis-
kans irrationella beteende.

h Tre nivåer

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med.
 FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

VÅRT NYASTE 
SYSTEM HAR VI 
TESTAT I EN SIMU-
LATOR.

Chauffören Rickhard Hjörnered på Scania Transport Labora-
tory. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten - i 
framtiden. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT
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Helt självkörande bilar och 

lastbilar kan bli verklighet 

inom en ganska snar framtid. 

Men först behöver flera pro-

blem lösas. Inte minst männis-

kans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon 

gång att det vore skönt att bara sit-

ta själv i bilen? Inte behöva hålla i 

ratten och läsa av trafiken. Bara åka 

med som en passagerare – fast ändå 

inte. Det kan både vara säkrare och 

spara tid.

Redan i dag finns tekniska lös-

ningar som gör det möjligt att 

dela ansvaret mellan människa 

och maskin. Vi kan få reda på om 

bränsletanken är på upphällning, 

om bromsarna är trasiga och när 

det är dags för service. Moderna 

bilar har dessutom farthållare, de 

varnar om du backar mot föremål 

och talar om ifall en fotgängare rör 

sig vid sidan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skul-

le kunna köra solo låter för bra för 

att vara sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 

och transportforskningsinstitut, 

projektleder ett omfattande EU-

projekt – Adas & Me. I det skapar 

man en helhetsbild av automati-

serade system i fordon, så att man 

ska kunna utveckla funktioner som 

kopplas in eller ur när det behövs.

VI ARBETAR MED användarfall med 

bilar, lastbilar, bussar och mc, vilket 

speglar trafiken i stort på vägarna. 

Men det är många frågor kvar att 

lösa, allt det här är innovationsdri-

vet. Egentligen är det inte förrän 

man testar i skarpt läge som man 

ser hur det egentligen fungerar, 

säger hon.

Hon nämner som exempel väg-

sträckan i Göteborg där Volvo har 

bilar som ska köra automatiskt. 

Projektet lanseras i år, är tanken.

På Scania i Södertälje, en av del-

tagarna i Adas & Me, arbetar man 

också för fullt med automatisering. 

Stas Krupenia är beteendevetare 

och ingenjör och hans team foku-

serar på hur människans reaktioner 

och observationer påverkar kör-

ningen. Hur fordon och människa 

kan samarbeta.

DE TAR HJÄLP av hjärnforskare 

och simulatorer för att prova olika 

lösningar. Detta är en tuff nöt att 

knäcka, något som branschen har 

arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan 

somna, bli distraherat av mobilte-

lefonen eller köra vilse, så kan elek-

troniken paja. Det kan även uppstå 

valsituationer. Att förutse vad till 

exempel en människa som vinglar 

vid sidan av vägen ska göra, det kla-

rar inte fordonet av själv. Då behövs 

en förare som reagerar snabbt och 

på en tydlig signal.

DET NYASTE SYSTEMET har testats 

i en simulator och jämförts med 

det gamla.

Om en mc till exempel kör om i 

höger fil byter fordonet av sig själv 

till vänster fil. Föraren i vårt gamla 

system reagerar då med att ta kon-
troll och styra tillbaka i högerfilen. 

Då kraschar mc:n. I nya systemet, 

däremot, byter lastbilen till vänster 

fil och föraren sitter lugnt kvar. Så 

vi är en bit på väg, säger Stas Kru-

penia.

OM NÅGRA ÅR är tekniken än mer 

utvecklad. Då kan självkörande for-

don vara en del av vår vardag och 

inget vi höjer på ögonbrynen åt.

ANNA BJÖRE 

TT 

Intelligenta fordon tar över

Bilder: CLAUDIO BRESCIANI

NY TEKNIK. Stas Krupenia och chauffören Rickhard Hjörnered med VR-glasögon på Scania Transport Laboratory.

Fakta: Tre nivåer
Det finns tre olika nivåer av 

automation och samarbete mellan 

fordon och människa.

* Den operativa. Det är den som 

sker på en sekund och som handlar 

om att fordonet tvärbromsar om det 

hoppar ut ett djur framför. Så fung-

erar de moderna lastbilarna som har 

autobromsar.

* Den taktiska. Den kan ta några 

minuter på sig. Till exempel om man 

ska köra om en bil eller veta vilket 

håll man ska åka i en korsning. 

Också på så sätt kan fordonen köra 

till stor del själva i dag.

* Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en an-

nan. Tidsspannet kan vara allt från 

mindre än en timme till flera dagar. 

Dit har tekniken inte kommit ännu.

HÅRT ARBETE. Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske 

till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan agera i olika situatio-

ner? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med.

Klassisk motorsång
År 1976 lanserade Audi en 

femcylindrig, bensindriven 

radmotor i 100-modellen. 

På 2010-talet fördes den 

traditionen vidare i ett par 

modeller: sportcoupén TT 

RS samt kompaktbilen RS3. 

I höstas presenterades RS3 

sedan i nytt utförande och 

till våren kommer halvkom-

bin. Motorn, som inte har 

en skruv gemensamt med 

femman som på 1980-talet 

gjorde succé i bland annat 

rallybilen Ur-Quattro, har 

2,5 liters volym. Med tur-

boladdning levererar den 

400 hästkrafter. Accelera-

tion 0-100 km/tim avver-

kas enligt tillverkaren på 

4,1 sekunder med hjälp av 

fyrhjulsdrift och en snabb-

växlande dubbelkopplings-

låda. (TT)

En kung på vägarna
Harley-Davidson måste ha 

något slags världsrekord 

i konsten att utveckla nya 

modeller med utgångs-

punkt från ett relativt 

begränsat grundmaterial. 

Det handlar om att plocka 

ihop hjul, styren, sad-

lar, tankar, packväskor, 

vindskydd med mera på 

ständigt fräscha sätt och 

kröna anrättningarna med 

lockande färgskalor. Senast 

ut är Road King Special. 

I grunden är den en tou-

ringmodell med väskor 

och lätt pyntad framtoning 

med mycket krom. I det 

svärtade specialutförandet 

blir det en helt annat stil. 

Styret ska ge både cool och 

bekväm körställning och 

en låg, snäv linjeföring har 

varit målet. (TT)
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Intelligenta fordon tar över
penia är beteendevetare och ingenjör 
och hans team fokuserar på hur män-
niskans reaktioner och observationer 
påverkar körningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnforskare och simu-
latorer för att prova olika lösningar. Det-
ta är en tuff nöt att knäcka, något som 
branschen har arbetat med i 40 år.

För även om fordonet inte kan somna, 
bli distraherat av mobiltelefonen eller 
köra vilse, så kan elektroniken paja. Det 
kan även uppstå valsituationer. Att för-
utse vad till exempel en människa som 
vinglar vid sidan av vägen ska göra, det 
klarar inte fordonet av själv. Då behövs 
en förare som reagerar snabbt och på 
en tydlig signal.

– Vårt nyaste system har vi testat i 
en simulator och jämfört det med vårt 
gamla. Om en mc till exempel kör om 
i höger fil byter fordonet av sig själv 
till vänster fil. Föraren i vårt gamla sys-
tem reagerar då med att ta kontroll och 
styra tillbaka i högerfilen. Då kraschar 
mc:n. I nya systemet, däremot, byter 
lastbilen till vänster fil och föraren sit-
ter lugnt kvar. Så vi är en bit på väg, sä-
ger Stas Krupenia.

Om några år är tekniken än mer ut-

vecklad. Då kan självkörande fordon 
vara en del av vår vardag och inget vi 
höjer på ögonbrynen åt. (TT)

Anna Björe

MOTOR

Helt självkörande bilar och lastbilar kan bli  
verklighet inom en ganska snar framtid. Men  
först behöver flera problem lösas. Inte minst  
människans irrationella beteende.

Hur många har inte tänkt någon gång 
att det vore skönt att bara sitta själv  
i bilen? Inte behöva hålla i ratten och 
läsa av trafiken. Bara åka med som en 
passagerare – fast ändå inte. Det kan 
både vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns tekniska lösning-
ar som gör det möjligt att dela ansva-
ret mellan människa och maskin. Vi 
kan få reda på om bränsletanken är på 
upphällning, om bromsarna är trasiga 
och när det är dags för service. Moderna 
bilar har dessutom farthållare, de var-
nar om du backar mot föremål och ta-
lar om ifall en fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller lastbilen skulle kun-
na köra solo låter för bra för att vara 
sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Statens väg- 
och transportforskningsinstitut, pro-

jektleder ett omfattande EU-projekt – 
Adas & Me. I det skapar man en helhets-
bild av automatiserade system i fordon, 
så att man ska kunna utveckla funktio-
ner som kopplas in eller ur när det be-
hövs.

– Vi arbetar med användarfall med bi-
lar, lastbilar, bussar och mc, vilket speg-
lar trafiken i stort på vägarna. Men det 
är många frågor kvar att lösa, allt det 
här är innovationsdrivet. Egentligen är 
det inte förrän man testar i skarpt läge 
som man ser hur det egentligen funge-
rar, säger hon.

Hon nämner som exempel vägsträckan 
i Göteborg där Volvo har bilar som ska 
köra automatiskt. Projektet lanseras i år, 
är tanken.

På Scania i Södertälje, en av delta-
garna i Adas & Me, arbetar man också 
för fullt med automatisering. Stas Kru-

" 
 
 

Egentligen 
är det inte 
förrän man 
testar  
i skarpt läge 
som man ser 
hur det 
egentligen 
fungerar.

Anna Anund, VTI

Tre nivåer

Det �nns tre olika nivåer av automa-

tion och samarbete mellan fordon och 

människa.

Den operativa. Det är den som sker 

på en sekund och som handlar om att 

fordonet tvärbromsar om det hop-

par ut ett djur framför. Så fungerar 

de moderna lastbilarna som har auto-

bromsar.

Den taktiska. Den kan ta några mi-

nuter på sig. Till exempel om man ska 

köra om en bil eller veta vilket håll 

man ska åka i en korsning. Också på 

så sätt kan fordonen köra till stor del 

själva i dag.

Den strategiska nivån handlar om 

hur man exempelvis mest effektivt 

ska ta sig från en punkt till en annan. 

Tidsspannet kan vara allt från mindre 

än en timme till �era dagar. Dit har 

tekniken inte kommit ännu. (TT)

Varnar. Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, 

kanske till och med sover, på mest effektiva sätt alert och kan 

agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans 

grupp med. 

VR. Chauffören Rickhard Hjörnered testar systemet på Scania 

Transport Laboratory. 

Lugnare. Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden. Foto: Claudio Bresciani/TT
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H
ur många har 
inte tänkt någon 
gång att det vore 
skönt att bara sit-

ta själv i bilen? Inte behö-
va hålla i ratten och läsa av 
trafiken. Bara åka med 
som en passagerare - fast 
ändå inte. Det kan både 
vara säkrare och spara tid.

Redan i dag finns teknis-
ka lösningar som gör det 
möjligt att dela ansvaret 
mellan människa och ma-
skin. 

Vi kan få reda på om 
bränsletanken är på upp-
hällning, om bromsarna är 
trasiga och när det är dags 
för service. 

Moderna bilar har dess-
utom farthållare, de var-
nar om du backar mot fö-
remål och talar om ifall en 
fotgängare rör sig vid si-
dan av vägen.

Men att bilen eller last-
bilen skulle kunna köra 
solo låter för bra för att 
vara sant. Det är det inte.

Anna Anund på VTI, Sta-
tens väg- och transport-
forskningsinstitut, pro-
jektleder ett omfattande 
EU-projekt – Adas & Me. I 
det skapar man en hel-
hetsbild av automatisera-
de system i fordon, så att 
man ska kunna utveckla 
funktioner som kopplas in 
eller ur när det behövs.

– Vi arbetar med använ-
darfall med bilar, lastbilar, 
bussar och mc, vilket 
speglar trafiken i stort på 
vägarna. Men det är 
många frågor kvar att lösa, 
allt det här är innovations-
drivet, säger hon.

– Egentligen är det inte 
förrän man testar i skarpt 
läge som man ser hur det 
egentligen fungerar.

Hon nämner som exem-
pel vägsträckan i Göte-
borg där Volvo har bilar 
som ska köra automatiskt. 

Projektet lanseras i år, är 
tanken.

På Scania i Södertälje, 
en av deltagarna i 
Adas & Me, arbetar man 
också för fullt med auto-
matisering. Stas Krupenia 
är beteendevetare och in-
genjör och hans team fo-
kuserar på hur männis-
kans reaktioner och ob-
servationer påverkar kör-
ningen. Hur fordon och 
människa kan samarbeta.

De tar hjälp av hjärnfors-
kare och simulatorer för 
att prova olika lösningar. 
Detta är en tuff nöt att 
knäcka, något som bran-
schen har arbetat med i 40 
år.

För även om fordonet 
inte kan somna, bli distra-
herat av mobiltelefonen 
eller köra vilse, så kan 
elektroniken paja. Det kan 
även uppstå valsituatio-
ner. Att förutse vad till ex-
empel en människa som 
vinglar vid sidan av vägen 
ska göra, det klarar inte 
fordonet av själv. Då be-
hövs en förare som reage-
rar snabbt och på en tydlig 
signal.

– Vårt nyaste system har 
vi testat i en simulator och 
jämfört det med vårt gam-
la. Om en mc till exempel 
kör om i höger fil byter for-
donet av sig själv till vän-
ster fil. Föraren i vårt gam-
la system reagerar då med 
att ta kontroll och styra 
tillbaka i högerfilen. Då 
kraschar mc:n. I nya syste-
met, däremot, byter last-
bilen till vänster fil och fö-
raren sitter lugnt kvar. Så 
vi är en bit på väg, säger 
Stas Krupenia.

Om några år är tekniken 
än mer utvecklad. Då kan 
självkörande fordon vara 
en del av vår vardag och 
inget vi höjer på ögonbry-
nen åt.

ANNA BJÖRE/TT

Hur blir en förare som kopplar av totalt under färden, kanske till och med sover, på mest effektiva sätt          alert och k

Intelligenta  
fordon tar över

Helt självkörande bilar och lastbilar kan  
bli verklighet inom en ganska snar framtid.  
Men först behöver flera problem lösas.  
Inte minst människans irrationella beteende.

Chauffören Rickhard Hjörnered kan få det lite lugnare på jobbet bakom ratten – i framtiden.

FAKTA

Tre nivåer

Det finns tre olika nivåer 
av automation och sam-
arbete mellan fordon och 
människa.

Den operativa nivån. Det 
är den som sker på en 
sekund och som handlar 
om att fordonet tvärbrom-
sar om det hoppar ut ett 
djur framför. Så fungerar 
de moderna lastbilarna 
som har autobromsar.

Den taktiska nivån. Den 
kan ta några minuter på 
sig. Till exempel om man 
ska köra om en bil eller 
veta vilket håll man ska åka 
i en korsning. Också på så 
sätt kan fordonen köra till 
stor del själva i dag.

Den strategiska nivån. 
Handlar om hur man 
exempelvis mest effektivt 
ska ta sig från en punkt till 
en annan. Tidsspannet 
kan vara allt från mindre 
än en timme till flera 
dagar. Dit har tekniken inte 
kommit ännu.

”Det är många  
frågor kvar att  
lösa, allt det här är  
innovationsdrivet.  
Egentligen är det  
inte förrän man  
testar i skarpt läge 
som man ser hur det 
egentligen fungerar.”

ANNA ANUND

Statens väg- och  
transportforskningsinstitut
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tt          alert och kan agera i olika situationer? Det arbetar Stas Krupenia och hans grupp med. FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

Stas Krupenia och Rickhard Hjörnered med VR-glasögon på Scania Transport Laboratory. Det är många frågor kvar att lösa innan intelligenta fordon kan ta över helt.



Scania zkoumá odpočinek řidičů

Výzkum odpočinku pro bezpečnost řidiče
Veterán řidič Kent Persson má dobré spojení – doslova. Celkově je k tělu připojeno celkem 13 snímačů, 
zatímco další tři kamery monitorují každé jeho pohyby na obličeji za volantem. Ale i když se zdá, že je pod 
tlakem, rád trpí tímto utrpením.

Persson je jedním z deseti řidičů zapojených do průkopnického 
evropského výzkumného projektu vedeného švédským Národním 
institutem pro výzkum silnic a dopravy. Cílem studie společnosti 
Scania je zjistit, jak odpočivají autonómní řidiči nákladních automobilů, 
a také určit způsoby odpočinku. Jedná se však pouze o jeden z mnoha 
aspektů tohoto rozsáhlého výzkumného projektu. Mezi další cíle patří 
další zvyšování algoritmů detekce emocí pro pozitivní, agitované, 
strachové a neutrální stavy mysli a využití dat projektu k vývoji 

existujících algoritmů detekce spánku. Další oblastí studia je pochopení, proč je řidič rozptýlen  a také 
pomocí shromážděných údajů,  zjistit, zda specifické silniční funkce pravděpodobně způsobí určité stavy 
řidiče.

Řízení a odpočinek

Během intenzivního 24denního zkušebního období se deset řidičů stalo řidičem nové generace 
nákladních automobilů Scania S 500, které cestují 460 kilometrů denně po dobu pěti a půl až šesti 
hodin. Každý řidič byl naplánován na dva po sobě jdoucí testy. Jako výchozí bod, účastníci nejprve 
vezmou kolo jízdního simulátoru jako kognitivní předběžný test. Pak první den testu řídí vůz do 
poloviny, když sedí zbytek cesty. Během té doby, další řidič je ve vedení, simulaci autonomní jízdní 
podmínky. Za tímto účelem mezi oběma řidiči není povolena žádná komunikace. Následující den je 
řidič sám v kabině po celou cestu. Když se ovladače vracejí, jsou znovu testovány na simulátoru.

“Na konci dne bychom očekávali, že řidič bude více unavený, a to ještě 
více, když bude za volantem po dobu šesti hodin,” říká Expert kognitivní 
inženýr Stas Krupenia, který vede výzkumný projekt ve Scanii . 
“Doufáme, že pozitivní účinky odpočinku určíme měřitelným způsobem. 

V současné době definujeme pouze odpočinek jako nefunkční a ne jako 

fyzický a duševní stav. “

Obrovské množství dat

Pro sledování a detekci a jejich fyzické námahy jsou řidiči propojeni řadou elektrod, které sledují jejich srdeční frekvenci, galvanickou odezvu pokožky 
(elektrické změny na kůži, které mohou způsobit pocení, například), napětí v rameni a mrkání oka. Každý řidič je také vybaven monitorem zápěstí, který 
zaznamenává srdeční frekvenci, pot a další parametry. Mezitím tři kamery pozorně sledují řidiče a na cestě musí každých pět minut zaznamenávat, jak 
ospalí se cítí. Celkově to generuje obrovské množství dat – přibližně tři terabajty za zkušební den -, které budou analyzovány tak, aby určily odpočinek 
řidiče, stres, ospalost a emoční stav. Vědci tak doufají, že budou hrát důležitou roli v pokračujícím úsilí o zlepšení bezpečnosti řidiče a silničního provozu.

Na výzkumném projektu se také podílejí École polytechnique fédérale de Lausanne, Stockholmská 
univerzita, Univerzita v Uppsale, Univerzita v Chemnitzi, Centrum pro výzkum a technologii Hellas, Smart 
Eye, Ford a TomTom.
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Buscar por... Cerca de �

La compañía fabricante de camiones Scania dirige un estudio para determinar el 

descanso necesario de los conductores de camiones. De hecho, diez personas han 

participado en un intenso período de pruebas de 24 días, en los que se han simulado 

condiciones de conducción autónoma.

En realidad, la prueba ha consistido en turnarse para conducir una nueva generación 

de camiones Scania S500, con recorridos de 460 kilómetros al día durante cinco 

horas y media o seis, conectando un total de 13 electrodos a los conductores que 

participaron en esta innovación.

El especialista en ingeniería cognitiva, Stas Krupenia, quien dirige el proyecto de 

investigación en Scania ha explicado que “esperamos determinar los efectos 

positivos del descanso. En la actualidad, sólo definimos el descanso como no 

trabajar, y no como un estado físico y mental”.

Tambièn te puede interesar: Hino Colombia lanza app para transportadores

Fabricante de camiones dirige estudio para 

determinar descanso de conductores
1 septiembre, 2017
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La investigación busca además mejorar los algoritmos de detección de emociones 

para estados de ánimo positivos, de enojo o susto, y neutrales, y usar esta 

información para desarrollar algoritmos que detecten somnolencia.

Por otro lado, Scania ha ganado el premio ‘Truck of the Year 2017’ con su Serie S. 

De hecho, el jurado ha remarcado la comodidad y la seguridad para el conductor, 

así como sus positivas repercusiones en la economía general de los transportistas.

Fuente: http://www.eltransporte.com

Compártelo:

     

Relacionado

Estas son las variaciones 

de costos en el transporte 

de pasajeros en Colombia

En Barcelona la recogida 

de basuras se vuelve 

eléctrica

Tesla retrasa al 26 de 

octubre la presentación 

de su camión eléctrico
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H
oy en día es difícil clasificar la tecnología 
como en el pasado, entre mecánica y 
electrónica. Actualmente la gestión de la 
mecánica está a cargo de la electrónica 
en todas sus fases. Pasamos de un 

sistema eléctrico que tenía que gestionar el encendido 
del motor y algunos accesorios, a otro infinitamente 
más complejo en el que los microprocesadores se 
encargan de controlar el funcionamiento del motor, 
las suspensiones, los frenos y cualquier característica 
que se nos pueda ocurrir. Ducati es la marca líder 
en este terreno, la que antes y con más intensidad 
ha implementado tecnología en sus motos, la que 
ha hecho de avanzadilla para muchas de las demás 
firmas.

LA MECÁNICA
Sin duda hay una palabra que define Ducati, y esa 
es “Desmo”. El sistema de distribución que emplea 
Ducati fue traído a la marca por uno de los ingenieros 
más famosos de su tiempo, Fabio Taglioni. El Desmo 
Ducati funcionaba muy bien, y a pesar de su mayor 
complejidad fue implementándose en otras motos de 
carreras y finalmente en las de serie, hasta convertirse 
en una característica diferencial de cualquier Ducati.

El sistema desmodrómico emplea una leva para 
accionar las válvulas cuando se abren y otra leva 
para cerrarlas. De esta manera la válvula siempre 
está guiada mecánicamente tanto en el recorrido 
de apertura como de cierre. El sistema tiene una 
ventaja obvia, el que la válvula se encuentra siempre 
en el lugar adecuado, no puede quedarse abierta a 
alto régimen, y también permite reducir el gasto de 
energía necesario para su accionamiento. El muelle 
tradicional tiene que comprimirse al abrir la válvula 
y almacenar esa energía, que liberará en su cierre. 
El sistema desmodrómico carece de esta fricción y 
como a mayor régimen, mayor dureza de muelle es 
necesaria, en motores muy revolucionados la ventaja 
se multiplica. Es un sistema que se utiliza por Ducati 
igualmente en MotoGP, mientras que el resto de 
marcas deben optar por distribución neumática, 
por la imposibilidad del uso de muelles como en sus 
modelos de calle.

EMPIEZA LA ELECTRÓNICA
Si seguimos con sistemas exclusivos de Ducati, 
llegamos al DVT, siglas de Ducati Variable Timming. 
Se trata de un sistema que permite variar el diagrama 
de distribución del motor. Cuando trabaja a bajo 
régimen, el gas contenido en la cámara de combustión 
tiene bastante tiempo para entrar y salir, y no es 
necesario que las válvulas estén abiertas mucho 
tiempo, pero ocurre lo contrario a alto régimen. Para 
lograr mayor tiempo de apertura se emplea el “cruce 
de válvulas”, que es el periodo en que las dos están 
abiertas al tiempo, la de admisión se abre antes para 
dar más tiempo a que entre mezcla de gas fresca, y la 
de escape se cierra más tarde, para permitir que todo 
el gas quemado tenga tiempo de salir. El problema 
es que con un cruce amplio, a bajas vueltas también 
se escapa el gas fresco por el escape, y con uno 
insuficiente, a alto régimen ni entra suficiente mezcla 
fresca, ni sale toda la quemada. Ducati ha ideado un 
sistema que permite variar este periodo de cruce de 
válvulas. Los árboles de levas no están conectados 
de manera rígida al cigüeñal, sino a través de un 
mecanismo que permite un cierto giro. Así las levas 
empezarán a accionar las válvulas antes o después, 
y el periodo del cruce de válvulas variará según 
las necesidades. Para ello cuentan con unos vanos 
hidráulicos que cambian el volumen de sus cámaras 
mediante una válvula a partir de las instrucciones del 
sistema de gestión electrónica con múltiples sensores.

Ducati siempre ha sido una firma única desde sus orígenes, y una buena parte de ello 
se debe a la utilización de tecnologías propias y únicas. Ducati es famosa por sus 
motores dotados de distribución desmodrómica, pero más allá de ello es una firma 
que emplea lo más avanzado de la tecnología, no sólo mecánica, como demuestra 
su nuevo sistema DVT de distribución variable, sino también por la aplicación de los 
últimos avances electrónicos que desarrolla constantemente.

ESPECIAL
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LOS SISTEMAS DE CONTROL.
Además de estos sistemas exclusivos, Ducati es 
líder en la utilización de la electrónica de control. 
Luca Zanovello es ingeniero de desarrollo del 
programa de seguridad de Ducati, y nos explica 
cómo se han desarrollado todos estos sistemas. La 
nueva Multistrada 1260 es un perfecto ejemplo de 
integración electrónica, ya que está equipada con un 
cuadro digital, dispone de bluetooth, luces LED para 
actuar en curvas, una compleja unidad de control, 
IMU, sistema ABS con funcionamiento en curva, y 
otros sistemas como el manos libres.

La IMU es una unidad que es capaz de determinar 
cada parámetro de la dinámica del vehículo. En la 
Multistrada se utiliza una unidad de cinco ejes, que 
miden las velocidades en los tres ejes espaciales 
y 2 aceleraciones, el cabeceo y el balanceo. En 
la Superleggera y la Panigale V4 se emplea una 
unidad con un sexto eje que mide la aceleración del 
movimiento angular en el eje vertical, pero sólo sirve 
para controlar mejor la derrapada de estas motos tan 
deportivas y potentes. Una herencia de MotoGP.

Desde junio de 2014 todas las Ducati cuentan 
con ABS. Hay tres tipos: el más simple 9.0/9.1, que 
sólo actúa en línea recta; el que actúa en curva con 
la centralita 9.1 que es más rápido preciso y ligero 
(ambos sólo se basan en la velocidad de las ruedas 
a través de sus sensores); y la última versión es 
la 9.1 ME, que actúa en conjunto con la IMU, y es 
capaz de actuar con total eficacia cuando la moto 
está inclinada. La importancia del ABS en curva es 
enorme y el sistema tiene un potencial brutal para 

disminuir los accidentes, porque la mayoría de los 
percances no se producen por caídas en las curvas, 
sino por salida de la vía. La razón es que al conductor 
le da miedo frenar en la curva y acaba saliéndose. 
El último de los sistemas también incluye frenada 
integral, pero sólo actúa desde el freno delantero 
al trasero. Este sistema también permite incluir un 
control de arranque en cuesta, dejando activado el 
freno en durante tres segundos en rapas de hasta el 
46%. De esta manera una moto muy cargada no se va 
hacia atrás en estas situaciones. El ABS en curva está 
incluido actualmente en seis de los nuevos modelos, y 
ha sido desarrollado en conjunto con Bosch.

La unidad de control del DTC, el control de 
tracción, proviene de las carreras. La primera moto 
en utilizarlo fue la Desmosedici GP5 de MotoGP, y 
luego se instaló también en la 1098 R. La segunda 
generación que ya dispone de estrategia, se instaló 
por vez primera en motos de serie en la Panigale. 
Con la llegada de la IMU también han aparecido 
otras aplicaciones como el control del caballito o de 
las salidas, ya que el sistema sabe exactamente lo 
que hace la moto, incluso lo que va a hacer, y regula 
la potencia del motor con gran rapidez actuando 
sobre el encendido en primer término y la admisión 
posteriormente si se hace necesario. En cada sistema 
electrónico existe una matriz inmensa de datos con 
todas las acciones, y los modos de conducción. La 
Multistrada del año 2010 fue la primera que incluyó 
modos de conducción completos en su sistema 
electrónico. Esto significaba no sólo elegir entre 
diferentes curvas de potencia, sino en la globalidad 

de los sistemas electrónicos de la moto, de manera 
que su funcionamiento fuese el adecuado para una 
u otra actividad. Actualmente en mayor o menor 
medida lo tienen todas las motos que fabrica Ducati 
a excepción de las Scrambler 800 y Sixty2, y la 
Monster 797, que equipan los motores de dos válvulas 
refrigerados por aire.

SEGURIDAD
La finalidad de la electrónica es la seguridad. Lo 
es incluso en las motos más deportivas, porque 
el control por medio de computadoras es mucho 
más rápido que el que puede lograr el conductor. 
Los sistemas de ayuda funcionan ahora de manera 
invisible, sin que el piloto lo note en la mayoría de 
los casos. Y gracias a la electrónica la seguridad ha 
llegado a otros terrenos, como las luces de apoyo en 
curva que activan una segunda lámpara LED cuando 
la moto se inclina, iluminando la zona interior que las 
luces tradicionales dejan en sombra. Otros sistemas 
que combinan electrónica con seguridad son el 
amortiguador de dirección o las lámparas DRL para 
el día que tienen 10 veces más luminosidad que las 
tradicionales en estas condiciones.

Un elemento muy importante para la seguridad es 
el D-Air de Dainese, que logra reducir enormemente 
la fuerza que llega al motorista en caso de impacto. 
Las homologaciones con espalderas de Nivel 1 
permiten en el ensayo la llegada de una fuerza de 
18 kN, las de Nivel 2 de 9 kN, mientras que con 
esta chaqueta se reduce a 2,5 kN, unos 250 kg. El 
sistema integra sensores en la moto que son mucho 

más rápidos que sólo los de la chaqueta, y necesita 
25 ms para activarse y otros 45 ms para inflarse por 
completo. Un airbag mecánico tiene un tiempo de 
activación de entre 100 y 300 ms; los electrónicos 
que están únicamente conectados al piloto de calle 
entre 80 y 85 ms; y los de carreras entre 45 y 50 
ms, que es el tiempo de activación del D-Air. Las 
versiones D-Air cuestan en España unos 600 € más, 
aparte del equipo.

En el futuro Dainese está trabajando intensamente 
en la conectividad. En el horizonte de 2020, con un 
periodo de 40 meses por delante, entre febrero de 
2016 y abril de 2020 está el proyecto ADAS&ME, 
para toda la automoción. Trabaja en colaboración con 
Dainese y Certh. Se trata de monitorizar al conductor 
para poder influir sobre las variables térmicas, de 
confort, fatiga, tener intervención y asistencia. El 
segundo proyecto es el C-ITS Potencial Safety, que 
pone en contacto a diversos vehículos que circulan 
próximos entre ellos para avisar de su presencia 
e intenciones. En los estudios de accidentes se ha 
comprobado que el 60% se producen en los giros 
de uno de los vehículos. Seguridad y comunicación 
con tecnología G5 y 5G son también las que están en 
estudio como la MAI/MAW que se está desarrollando 
con Bosch para comunicarse entre vehículos en los 
cruces, de manera que el vehículo parado tenga una 
visibilidad digital del vehículo que no puede ver 
físicamente. Finalmente se está trabajando en un 
proyecto 5G llamado Bari-Matera, en compañía de 
fastweb y Huawei, un gran proyecto de cuatro años 
hasta noviembre de 2021.

1. El 
ensayo de 

los materiales 
es fundamental 
para el 
funcionamiiento 
de los sistemas 
exclusivos. 
2. El sistema 
DVT cambia 
a voluntad la 
sincronización 
de árboles 
de levas. 3 y 
4. El sistema 
desmodrómico 
es una de 
las claves 
de Ducati, y 
que ha sido 
desarrollada 
desde hace 
décadas en 
todos sus 
motores.
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EDITORIAL
  

ADAS&ME has now been running for almost 18 months. We have had 5 Plenary
meetings and additional workshops. The persons involved are now our new “working
family”. We share experiences, we argue and we find solutions. At the start of the
project we focused on the Work Packages and all their “to-dos”. The Use Cases
were still not clearly defined and their role in relation to the work packages was still
unclear. Today, I can see that things have changed. The Use Cases knit together the
work packages in a way that makes it obvious for all of us what we are aiming to
achieve.
The system architecture is defined, and the view of all sensors and those
specifications are clear. Almost all driver states (sleepiness, stress, emotions, rest,
attention) have their data ready, the environmental Situation Awareness Module is
defined, and the reference database is developed. Also the work with the algorithms
for the different driver states is ongoing. The HMI framework is set and the iterative
HMI tests for each Use Case is about to start. In addition, the framework for the final
evaluations is nearly complete. In parallel, information about the project is well
disseminated and several scientific papers, conference papers and presentations
have been made. Of course there are issues and difficulties, but the project would
not have been challenging enough if there weren’t. Our vision, to “develop
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) that incorporate driver/rider
state, situational/ environmental context and adaptive interaction, to
automatically transfer control between vehicle and driver/rider and thus ensure
safer and more efficient road usage for all vehicle types (conventional and
electric car, truck, bus, motorcycle)”, is within reach, as long as we continue to
work together. With that, I would like to take the opportunity to thank everyone
involved in the project for all your hard work and keep continuing a close
communication with our readers.

  
Anna Anund - Project Coordinator

IN THE SPOTLIGHT

http://www.adasandme.com/about-adasme/use-cases/


5th ADAS&ME Plenary meeting took place in Barcelona 14-16 November,
Barcelona.

 Local partner ACASA hosted an event that attracted all the ADAS&ME project

partners with more than 45 people in total. On Tuesday 14th technical workshops
were held on WP4, WP5 and WP7. WP2 presented the approach towards the final
driver state algorithms and the plans for final implementation in vehicles; WP5
discussed on the test plan for HMI per use case and WP7 workshop worked on initial
plans and data collection of the pre-pilots. On the following two days the consortium
presented the overview of all work packages focusing on the submitted deliverables
and the progress of all tasks in order to prepare the mid-term review of the project
that will take place in May 2018. Next project meeting is expected to take place in
February 2018 in Rome.

Bus drivers  
 

Stress is a part of the daily work for bus drivers and a factor that also contribute
to driver fatigue. One of the Use Cases in ADAS&ME focus on the idea to
support the bus stop release him/her from the driving task for a short while. In
addition, a system like this will theoretical provide a safer, smoother, more
comformtable, and energy efficient stop and start at bus stop. 

 Such a support system requires knowledge about the level of stres and fatigue
in drivers to make the transitions between the bus and the drivers safe and
secure. A first explorative data collection on real road involving 15 bus drivers
have been done with three purposes. 

 1. To gain knowledge about the levels of stress that a bus driver is normally
subjected to. 

 2. To gather data that will be used for algorithm development to determine the
stress level of the driver. 

 3. To compare physiological data obtained via unobstrusive sensors with the
data from an ambulatory medical data acquisition system

http://www.adasandme.com/news/1887/


STAGE 1 DATA COLLECTION
 
Stage 1 data collection took place at CERTH premises in Thessaloniki from the

4th to the 22nd December 2017. It was preceded by a long preparation and
shakedown activity.

 The tests are carried out using actual project sensors, integrated skilfully
integrated in the undervest, in the back-protector, in the gloves and in the
helmet by Dainese. Reference systems are used only to verify their
performance.

 The activity is performed using CERTH simulator, acquisition on real road with
a Ducati Multistrada were limited and used to assure that external conditions
like vibrations and rider movements, that cannot be accurately reproduced on a
simulator, do not influence significantly the sensors measurements.  

 The rider states studied are physical fatigue (focusing on high temperature
situations), visual distraction and, secondly, stress.

 To study physical fatigue a thermal chamber had to be built: in there it is
possible to control the air temperature and humidity using a traditional heating
system and a humidifier, reproducing direct sun irradiation with a specific lamp
and simulating relative wind effect with an industrial fan.

 To induce visual distraction a simple but effective LED mounted on the steer
was used, while for stress a specific virtual scenario was created.

 This data collection has been fundamentally important for use cases E and F,
since little researches on these topics were made in the past in the motorcycle
field and no valuable data were available before.

  

https://www.certh.gr/root.en.aspx


DLR Pilot  
 

It is envisioned that the driver monitoring system developed in ADAS&ME is
able to detect emotional states of drivers based on audio, video and
physiological data. In order to be able to discriminate between different
emotional driver states using machine learning algorithms, a training data set
including realistically experienced emotions is needed. Therefore, a pilot study
in a real car will be run on a test track at the DLR facilities in Braunschweig with
the goal to generate such a data base. For this, participants will drive a
predefined route in the FASCarII, a test vehicle of the DLR, while they will be
monitored using SmartEyePro-Cameras, a microphone, and physiological
sensors. During the drives, participants have to accomplish certain secondary
tasks that aim to induce the desired emotions in the driver. In total, the
elicitation of four different target emotions in targeted. Frustration is induced
using a badly designed speech-based interaction system, anxiety using a
malfunctioning brake assistant braking at unforeseeable moments and a
positive state via a funny radio show. Moreover, one neutral drive is
accomplished. Additional speech data is generated by conversations following
the respective drives. The final data base will be used by the partners EPFL,
University of Magdeburg and Vedecom for the training of the machine learning
algorithms. 

http://www.dlr.de/dlr/en/desktopdefault.aspx/tabid-10254/305_read-228/#/gallery/705
https://www.epfl.ch/index.en.html
https://www.ovgu.de/en/University.html
http://www.vedecom.fr/?lang=en


More information about the project and use cases on our website
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October 2017

EDITORIAL  
The ADAS&Me team is glad to present its first newsletter, informing you of the
project on-going activities. 
ADAS&Me is the acronym for “Adaptive ADAS to support incapacitated drivers
Mitigate Effectively risks through tailor made HMI under automation”. In
ADAS&Me, we are aware of driving behaviour that occurs in every driving
which may lead to critical situations and crashes. We are sure that the use of
Cooperative Intelligent Transportation Systems (C-ITS) and automated safety
functions, together with unobstrusive driver monitoring, can compensate for
human errors and enhance safety and driving comfort.

Therefore, in order to reach this goal, in ADAS&Me a holistic approach is taken,
that considers automated driving in conjunction with information on driver state.
We will base our work  around 7 Use Cases aiming to cover a large number of
critical driving scenarios.

EDITORIAL  
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http://www.adasandme.com/
http://www.adasandme.com/partners/
http://www.adasandme.com/partners/
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Therefore, in order to reach this goal, in ADAS&Me a holistic approach is taken,
that considers automated driving in conjunction with information on driver state.
We will base our work  around 7 Use Cases aiming to cover a large number of
critical driving scenarios.

IN THE SPOTLIGHT

Over an intense 24-day test period, ten Scania test drivers have taken turns
driving a new generation Scania S 500 truck, travelling 460 kilometres a day
over a five and a half to six-hour time span. Each driver has been scheduled for
two consecutive days of tests. As a baseline, the participants initially take the
wheel of a driving simulator as a cognitive pre-test. Then, on day one of the
test, they drive the truck half the distance while taking the passenger seat for
the remainder of the trip. During that time, another driver is in command,
simulating autonomous driving conditions. The following day, the driver is alone
in the cab for the entire journey. When the drivers return they are again tested
on a simulator. “We hope to determine the positive effects of rest in a
measurable way. At present, we only define rest as not working and not as a
physical and mental state”, says Expert Cognitive Engineer Stas Krupenia, who
heads the research project at Scania. Overall, this will generate a tremendous
amount of data – approximately three terabytes per test day – that will be
analysed to determine driver rest, stress, drowsiness and emotional state. In
doing so, the project hope to play an important role in the ongoing effort to
improve driver and road safety. 
 

http://www.adasandme.com/partners/scania/
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© Kjell Olausson

ADAS&Me Consortium meets in Greece28-30 June, Thessaloniki –
Halkidiki (Greece).  
 
ADAS&Me has held its 4th plenary meeting in Greece, kindly hosted by local
partner CERTH. On the first day technical workshops have been conducted at
CERTH premises in Thessaloniki. On the following two days the consortium
partners have gathered in beautiful Halkidiki, where the plenary meeting has
taken place, including an extensive review on the work that has been carried
out, since the last plenary meeting, on the different Work Packages.

 
ADAS&Me participates in ITS European Congress Strasbourg 2017 ADAS&Me
participated in the Automated Driving session at the INEA/EC booth within the
12th ITS European Congress in Strasbourg, joining other
fellow #H2020Transport projects AutomateEu and VI-DAS. Our project
coordinator, Dr Anna Anund, acted as the facilitator, introducing pitches from
the projects’ representatives, with our Innovation Manager, Stella Nikolau,
presenting the ADAS&Me vision and 7 use cases being developed. 

http://www.adasandme.com/partners/certh/
http://strasbourg2017.itsineurope.com/
https://twitter.com/hashtag/H2020Transport?src=hash
https://twitter.com/AutomateEu
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ADAS&Me holds technical workshops @CERTH 28 June 2017, CERTH
premises, Thessaloniki (Greece). 
 
Kindly hosted by CERTH, ADAS&Me partners held some intensive and fruitful
discussions on WP4 (data collection per Use Case, indicators and sensors per
driver state), WP5 (went into detail on specifications and capabilities of the HMI
elements and planned usage in the use case), WP7.

Use Cases workshop with external stakeholders a success!  
 
ADAS&Me held its first international workshop with external stakeholders on
the 6th of April ’17, kindly hosted by ERTICO ITS Europe at its premises in
Brussels. This was a side event of the extremely successful 1st European
Conference on Connected and Automated Driving, which was held at the
European Commission at the beginning of the week, 3-4 April, also with
the participation of ADAS&Me in the exhibition area. The project coordinator, Dr
Anna Anund, gave a warm welcome to the participants and provided some
background and key facts about ADAS&Me. The Innovation Manager, Mrs
Stella Nikolau, presented some results and findings from the previously
conducted stakeholders survey, with WP1 leader, Ms Tania Dukic presenting
the results from the end-users survey. Use Case leaders briefed the
participants on the assumptions and characteristics of the Use Cases which

http://www.adasandme.com/partners/certh/
http://ertico.com/
http://connectedautomateddriving.eu/event/adasme-workshop-invitation-agenda/
http://connectedautomateddriving.eu/
http://www.adasandme.com/news/lots-of-interest-in-adasme-at-the-1st-ec-conference-on-cad/
http://www.adasandme.com/about-adasme/use-cases/
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had been preliminary defined in the project. Dr Evangelos Bekiaris, ADAS&Me
Technical Manager, presented the methodology for UCs prioritization and Multi-
Criteria Analysis, which was followed by an intensive and fruitful debate and
collaborative work with the invited experts, lots of extremely interesting insights
and fresh inputs.
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