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Sammanfattning
Trafikolyckor, där vilda djur är inblandade står idag för mellan 60 och 80 procent av alla
inrapporterade olyckor, beroende på vart i landet man befinner sig. I ett så pass skogstätt land som
Sverige finns alltid en risk att krocka med vilt, vilket i värsta fall medför allvarliga skador. Tänk dig att
du som trafikant har möjligheten att få varningar, när det enligt statistik är extra hög risk för att stöta
på ett djur i trafiken.
Wildlife Detection Network är ett viltvarningssystem med en informationstjänst som gör konceptet
helt unikt. När ett djur närmar sig vägen registreras detta av sensorer, och varningslampor utsatta vid
vägkanten tänds för att informera trafikanter om faran. Detta är en direkt varning till samtliga
individer som trafikerar vägavsnittet.
När ett djur registreras av sensorerna skickas även information i form av tid, datum,
väderomständigheter och koordinater för registreringen till en databas. Databasen samlar in
informationen om djurens aktivitet i området, och utläser därefter rörelsemönster för djuren.
Exempelvis kan risken vara som störst att ett djur korsar vägen mellan klockan sex och åtta på
morgonen, samtidigt som det är cirka tio grader varmt.
När du, körandes i din bil, kommer inom några mils radie från mätområdet får du en varning i din
smartphone eller GPS-enhet om att risken för viltolyckor är hög under rådande omständigheter. Den
tillhörande tjänsten fungerar som ett komplement till den som ytterligare vill minska risken att vara
med om en viltolycka.
Vi är väl medvetna om att viltolyckor är ett mycket komplext och framförallt svårlöst problem. Vi som
tagit fram Wildlife Detection Network är stolta över vårt koncept och har goda förhoppningar om att
det i framtiden ska bidra till en minskning av viltolyckorna.

Abstract
Traffic accidents where wild animals are involved represents between 60 and 80 percent of all
reported accidents, depending on location in Sweden. In a country like Sweden, with a lot of forest,
there is always risk of a collision with a wild animal. Imagine if you, as a road user, had the possibility
to receive warnings when the risk of an accident according to statistics is extra high.
Wildlife Detection Network is a wildlife warning system with an information service, which makes the
whole concept unique. When an animal is approaching the road, it is registered by sensors, and
warning lights along the road are lit to inform drivers of the potential danger. In conclusion, this is a
direct warning to all drivers on the road where the system is placed.
When an animal is registered by the sensors, information containing time, date, weather
circumstances and coordinates are sent to a database. The database stores information about the
animal activity in the area, and will read out activity patterns for the animals. For example, the risk
for a collision might be higher between 6.00 and 8.00 AM when the temperature is about ten
degrees.
When you approach the measured area in your car, you will receive a warning in you smartphone or
GPS-unit. The warning tells you that the risk of encountering a wild animal along the road is high
during the current circumstances. The associated service works as a complement for those that
further wants to reduce the risk of a wildlife accident.
We are well aware of that wildlife accidents are a very complex and in particular intractable problem.
The two of us behind Wildlife Detection Network are proud of our concept and we are hopeful that
our system will contribute to a decrease in wildlife accidents in the future.

Förord
Wildlife Detection Network är ett examensarbete som genomförts av Uno Jakobsson och Martin
Andréasson på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är ett
nyproduktutvecklingsprojekt som löpt över hela vårt tredje och sista år på programmet.
Det har varit en stor utmaning som gett oss möjligheten att applicera kunskaper från utbildningen i
ett skarpt projekt. Vi har under projektets gång kommit i kontakt med många erfarna och
hjälpsamma människor, verksamma inom näringslivet, och skaffat oss en god inblick i hur det är att
driva ett projekt och bygga upp ett kontaktnätverk.
Vi vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga i projektets framgång, och passa på att rikta ett
extra tack till vår handledare Fawzi Halila, som hjälpt och stöttat oss genom hela projektet.

Uno Jakobsson

Martin Andréasson
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1. Inledning
Projektet berör viltolyckorna i trafiken och hur man på ett innovativt vis ska förebygga dessa olyckor.
Nedan följer en presentation av projektets bakgrund, behov, syfte och mål.

1.1 Bakgrund
Viltolyckor har i modern tid varit ett vanligt förekommande problem i ett så pass skogsdominerat
land som Sverige. De senaste tio åren har det i snitt skett drygt 38 0001 viltolyckor per år runt om i
landet, och då har inte mörkertalet som inte rapporteras in räknats med. I ett land där såväl
viltstammarna som fordonen och befolkningen stadigt ökar blir viltolyckorna ett ökande problem i
takt med att trafiken blir allt intensivare.
Det faktum att den grundläggande problematiken ligger i samspelet mellan människan och djuret i
trafiken gör komplexiteten så pass stor som den faktiskt är. Framförallt det faktum att djuren alltid
kommer korsa våra vägar, oavsett vilka åtgärder vi vidtar för att förhindra det, har länge ställt till det
för de som arbetat för att förebygga viltolyckor i trafiken.

1.2 Behov och problembeskrivning
Varje år omkommer i snitt fem personer i viltolyckor och cirka 45 personer skadas allvarligt runt om i
Sverige. Trafikverket uppskattar totalkostnaden inklusive vård, rehabilitering och övriga relaterade
kostnader för viltolyckorna runtom i landet till ungefär 3 miljarder2 kronor per år. Varje enskild
viltolycka kostar i genomsnitt 28 000 kronor3 i bara fordonsskador, mer eller mindre beroende på
vilket djur man krockar med.
För att ta itu med problemet har ett stort antal åtgärder genomförts genom åren, vissa
lyckosammare än andra. Det finns ett stort behov av innovativa lösningar för att minska
viltolyckorna, då inga beprövade lösningar medfört en klar förbättring av situationen. I dagsläget
hålls olycksstatistiken på en relativt jämn nivå, och vad marknaden, samhället och allmänheten
behöver är ett sätt att kontinuerligt minska viltolyckorna och därmed rädda liv och spara stora
summor pengar.
För en fördjupning i problematiken, se bilaga A.

1.3 Syfte och mål
Projektets syfte var att förebygga viltolyckor i trafiken på ett innovativt vis och därmed skapa en
tryggare miljö för såväl människan som djuret.
Målet med projektet var att ta fram ett koncept, samt en funktionsprototyp på detta, för att vid en
lansering bidra till en minskning av viltrelaterade olyckor i trafiken.
Funktionsprototypen, som visar på en fungerande teknik och projektets resultat, ska vara klar och
redovisas 16 maj 2012.

1

http://www.aelgen.se/assets/dokument/Viltolycksstatistik_2010.pdf
http://www.aelgen.se/assets/dokument/vilthandbok_c_lo.pdf
3
http://www.aelgen.se/assets/dokument/vilthandbok_c_lo.pdf
2

1

1.4 Avgränsningar
Vi har valt att lägga fokus på att ta fram en prototyp som i första hand demonstrerar hur
informationstjänsten som är kopplad till produkten fungerar, och därmed avgränsa projektet från att
utveckla ett varningssystem redo att sättas ut vid vägarna. Anledningen till detta är att det unika och
nytänkande med vår produkt är just tjänsten, och att vi i ett tidigt skede insåg att vi inte hade de
ekonomiska eller tidsmässiga resurser som krävs för att kunna ta fram ett helt färdigt system. En
annan anledning är att den tekniska biten alltid går att lösa i efterhand, och det problematiska med
vårt koncept är utformning av tjänsten och affärsplanen kring produkten.

2. Projektbeskrivning
Nedan följer en dokumentation över projektets intressenter, krav och önskemål, projektorganisation,
budget och ägande, tidsplan, risker och sekretess.

2.1 Intressenter
Kärnintressenter är projektgruppen, det vill säga Martin Andréasson och Uno Jakobsson.
Projektgruppen genomför projektet, tar beslut, och ansvarar för projektet.
Primärintressenter är Trafikverket, tillverkare av vägnavigatorer, utvecklare av navigeringsappar till
smartphones samt alla trafikanter på vägarna runt om i landet. Trafikverket eftersom de verkar för
en bättre säkerhet på våra vägar i landet, övriga för att tjänsten ska kunna integreras med nya och
befintliga appar och navigatorer.
Sekundärintressenter är försäkringsbolag, polismyndigheten, ALMI Företagspartner och
Älgskadefondsföreningen.

2.2 Krav/önskemål – mer specificerat
Nedan följer en beskrivning av de huvudsakliga krav och önskemål som legat till grund för
utvecklandet av Wildlife Detection Network. För en komplett kravspecifikation, se bilaga B.

2.2.1 Kommunikation
Kommunikation mellan sensorer och kontrollenheten i prototypen ska fungera prickfritt.
Kommunikationen mellan sensorer och databasen ska ständigt uppdateras och skulle överföringen
avbrytas ska informationen om detekterade djur sparas i kontrollenheten, för att föras över då
kontakten med databasen återupptas. Detta är ett krav för att varningssystemet ska fylla sin
funktion längs vägen och att informationen om viltaktiviteten ska vara så precis som möjligt.

2.2.2 Användarvänlighet
Det är ett krav att informationstolkningen skall vara enkel för användaren. För att produkten ska fylla
sin funktion är det viktigt att den är användarvänlig och att informationen är tydlig och lättolkad. Det
ska tydligt framgå att ett djur är i närheten då varningssystemet aktiveras längs vägen. I tjänsten ska
det tydligt framgå under vilka omständigheter viltaktiviteten brukar vara som högst för att
uppmärksamma användaren om risken.
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2.3 Projektorganisation
Projektorganisationen består av projektmedlemmar, handledare, leverantörer och finansiärer. För
överblick av projektorganisationen, se bilaga C.

2.3.1 Projektmedlemmar
Projektet ägs och drivs av innovationsteamet Uno Jakobsson och Martin Andréasson.

2.3.2 Handledare
Fawzi Halila, Högskolan i Halmstad, handleder projektet, fungerar som bollplank och bidrar med
erfarenhet gällande liknande projekt.

2.3.3 Övrigt nätverk
Projektgruppen har tagit hjälp av Nanoweb, SICK, Phoenix Contacts och JMG Automation för att
knyta teknisk kunskap och komponenter till projektet. Ett stort informationsnätverk har knutits till
projektet, med bland andra Christer Harplinger hos Polisen, Mats Lindqvist på Trafikverket och
Wiebke Neumann, trafikanalysexpert och viltforskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Projektet har
huvudsakligen finansierats av ALMI företagspartner, med visst bidrag av Älgskadefondsföreningen.

2.4 Budget och ägande
Projektet har drivits i egen regi, vilket innebär att de båda projektmedlemmarna själva är ägare av
projektet. Projektets huvudsakliga finansiär har varit Almi Företagspartner i form av innovationsstöd
med 22 500 SEK. VIdare har Älgskadefondsföreningen bidragit med 5 000 SEK från Alfa & Kurt
Gustavssons minnesfond till projektets förfogande. Från Högskolan i Halmstad och Lektor Sten
Fåhrés minnesfond har såddpengar om 2 000 SEK mottagits. För komplett ekonomisk överblick, se
bilaga D.

2.5 Tidplan
Projektet har löpt från september 2011 till och med maj 2012. Projektgruppen har arbetat med långoch korttidsplanering under projektets gång, där ett Gantt-schema upprättats för att få en god
överblick över projektet och delmomentens tidsåtgång. Samtidigt har ett kortare tidsschema ritats
upp i projektrummet för att hålla koll på uppkommande aktiviteter de närmsta veckorna.
Projektgruppen har även haft som vana att skriva ner veckans to-do-list på tavlan i projektrummet
under varje veckas upptaktsmöte. För Gantt-schemat över projektet, se bilaga E.

2.6 Risker
Risker med denna typ av projekt är främst de finansiella medlen. Ett projekt som rör ett så pass stort
område som viltolyckor i trafiken kan medföra stora kostnader, vilket är ett hot för ett projekt med
begränsade ekonomiska resurser. Det är därför av stor vikt att projektgruppen överväger
avgränsningar i projektet för att kunna nå målet under den begränsade tiden.
Andra risker med projektet är att det är beroende av leverantörer. Skulle samarbetet med
leverantörerna gå snett finns risken att framtagningen av funktionsprototypen, som ska användas för
demonstration av projektets resultat, misslyckas.
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2.7 Sekretess
Projektgruppen har övervägt möjligheten att upprätta ett sekretessavtal med utomstående som är
involverade i projektet. Gruppen kom fram till att detta inte är nödvändigt, eftersom att det
nytänkande helhetskonceptet är innovationen i projektet och inte de ingående komponenterna.
En viktig del i utvecklingsprocessen är att bygga ett brett och kunnigt nätverk med berörda
organisationer och resurser. Ett sekretessavtal skulle komplicera detta arbete och snarare avskräcka
organisationer från att samarbeta, varför vi valt bort sekretessavtalet till förmån för den fria
kommunikationen mellan inblandade organisationer. I och med att öppna diskussioner utan
sekretessavtal prioriteras tar man avstånd från nyhetsvärdet i produkten och därmed möjligheten att
söka patent.

3. Metoder & verktyg
Projektet har genomförts i egen regi med hjälp av ett antal metoder och verktyg inom
produktutveckling. Metodiken som genomsyrat projektet har sin grund i DPD, och vi kommer i detta
avsnitt att beskriva de metoder och verktyg som använts i projektet.

3.1 Dynamisk produktutveckling
I detta projekt har vi arbetat efter metoden Dynamisk produktutveckling (Stig Ottosson, 1999).
Arbetssättet är speciellt fördelaktigt i produktutvecklingsprojekt med begränsad tidplan, då fokus
läggs på att hela tiden göra det som är viktigast för projektet. Inom DPD fattas många små beslut
istället för ett fåtal stora, då det underlättar styrningen av projektet. Metoden består av ett antal
tumregler som vi har använt oss av under utvecklingen.


Anteckna på väggen



80/20 regeln, växla mellan olika aktiviteter



Gör det viktigaste i varje ögonblick



Gör löpande faktainsamling, idégenerering, analys och utvärdering i projektet



Försök hela tiden att utveckla konceptet kring produkten

3.2 Aktionsforskning
Under projektet har vi arbetat efter metoden Aktionsforskning (Evastina Björk, 2003). Metoden är
användbar i produktframtagningsprojekt då man i metoden sätter sig in i, och blir en del av
processen som studeras och genomförs. På så vis går man ifrån den klassiskt västerländska metoden
som säger att man ska tänka och studera saker och ting objektivt, vilket enligt moderna teorier sätter
stora begränsningar. Enligt modern forskning är verkligheten konstruerad av våran uppfattning av
verkligheten, vilket betyder att den är relativ och inte absolut. Därför bör man i så stor utsträckning
som möjligt undersöka alla områden i projektet från ett inre perspektiv, för att samla in
förstahandsinformation istället för att objektivt studera områdena.
Aktionsforskning innebär att man använder sig av olika metoder för insamling av information.
Metoden har två grundläggande mål, att lösa problemet och att bidra till forskning. Metodens
grundtanke är att utövaren inte löser ett problem för andra, utan tillsammans med andra i en
gemensam lärandeprocess.
4

En av fördelarna med att använda sig av aktionsforskning är att man minimerar risken för att förlora
värdefull information till följd av glömska och inkorrekta rekonstruktioner. En annan fördel är att
förstahandsinformation eliminerar inflytandet av andra personers uppfattningar av situationer och
deras sätt att utrycka sin uppfattning.

3.3 Faktainsamling
Under projektets gång kommer relevant litteratur att användas flitigt av projektmedlemmarna, både
för metod- och modellanvändning samt för faktainsamling angående viltolyckor. Projektgruppen
kommer främst att söka på Internet bland artiklar och rapporter som behandlar relevanta områden
kring viltolyckor.
Fakta och information kommer även att erhållas genom kontakter och möten med personer och
organisationer som är väl införstådda i problematiken som projektet behandlar. En referensgrupp
bestående av personer med spetskunskap kring olika områden kommer att användas. Kontakter med
organisationer i näringslivet som påverkas av viltolyckor kommer också att föras.
När projektet närmar sig prototypstadiet kommer information att hämtas från personer och företag
med spetskompetens angående programmering, webbutveckling och sensorer.

3.4 Idégenerering
Idégenereringen är en mycket viktig fas i många projekt, och för att inte låsa oss vid ett tankesätt
eller begränsa oss på andra sätt kommer vi använda flera metoder för idégenerering. Under
projektet har vi varit tvungna att kontinuerligt utveckla vårt koncept, något som dessa metoder
hjälpt till med. Under utvecklingsfasen i projektet har vi bland annat arbetat efter modellen BADPAD-MAD (Ottosson, 1999).

3.4.1 Brainstorming
Brainstorming kommer att användas flitigt under projektet för att låta idéer och tankar flöda fritt
mellan gruppmedlemmarna utan restriktioner. Brainstorming genomförs genom att deltagarna delar
med sig av alla sina tankar och idéer till övriga gruppmedlemmar. Varje förslag och idé utvärderas
genom löpande diskussioner inom projektgruppen, vilket i sin tur kan leda till nya tankesätt och
idéer. Detta moment är viktigt i många projekt, då denna aktivitet lägger grunden för det fortsatta
arbetet. (Ottosson, 1999).

3.4.2 Brain Aided Design - BAD
I detta steg används hjärnan för att skapa nya idéer. Under denna fas är inga idéer dåliga, utan alla
förslag som uppstår tas med för senare utvärdering och vidareutveckling.

3.4.3 Pencil Aided Design - PAD
Vid konceptutveckling är det viktigt att använda papper och penna för att kunna få en visuell
uppfattning. För att gruppmedlemmarna ska kunna tydliggöra tankar både för varandra och
utomstående kommer utvalda idéer att ritas upp på papper och förklaras.
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3.4.4 Model Aided Design - MAD
Genom att ta fram en modell av det valda konceptet kan projektgruppen studera och utvärdera
situationen. Modellen används även för att beskriva och demonstrera produkten eller konceptet för
utomstående, exempelvis potentiella samarbetspartners och investerare.

3.5 Nyhetsgranskning
Det är viktigt att i ett tidigt stadium av projektet genomföra en nyhetsgranskning för att kontrollera
att inga patent eller designskydd begränsar utvecklingen av produkten, och att projektgruppen inte
utvecklar något som redan existerar. Genom att göra omfattande sökningar i patentdatabaser som
Espacenet och Google Patents kan projektgruppen säkerställa att konceptet som sedan tas fram är
nytt och unikt.

3.6 Utvärdering och analys
Nedan följer en beskrivning av de metoder som projektgruppen kommer att använda för
utvärderingar och analyser.

3.6.1 SWOT
SWOT (Kotler, 2009) är en metod som används för att göra en strategisk översyn genom att hitta
styrkor, svagheter, möjligheter och hot kring en organisation. Samtliga identifierade element
analyseras sedan för att kunna skapa en helhetsbild över nuläget för organisationen.

3.6.2 FMEA
FMEA (Bergman, Klefsjö, 2007) är ett verktyg för att identifiera möjliga fel som kan uppstå på en
konstruktion eller process. Felen utvärderas sedan och rangordnas efter sannolikheten att felet
inträffar, sannolikheten att det upptäcks och hur allvarliga konsekvenserna av felet skulle bli. Nästa
steg är en bedömning på lämpliga åtgärder för att förhindra de allvarligaste felen.

3.7 Benchmarking
Benchmarking är en metod som används i många produktutvecklingsprojekt. När en benchmarking
genomförs jämför man sitt företag eller produkt med vad som finns på marknaden. Detta görs i syfte
att ta med sig bra lösningar från olika produkter, att helt enkelt lära sig av det som redan finns idag
och eventuellt applicera det på den egna produkten. Metoden genomförs också för att analysera
mindre lyckade produkter för att förhindra att samma misstag begås. Benchmarking kan även ske på
produkter som inte alls är inom samma område som produkten under utveckling, men som använder
lösningar som kan tillämpas på idén. Benchmarking bör genomföras efter idégenereringsfasen
eftersom undersökningen kan hämma kreativiteten. (Ottosson, 1999)

3.8 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning genomförs för att kontrollera behovet av en ny produkt på marknaden.
Marknadsundersökningen är den metod som lägger grunden för affärsplanen i projektet. Genom att
utföra en marknadsundersökning kan projektgruppen få uppfattningar om vilka egentliga problem
som ska lösas, och även hur de ska lösas för att tillfredsställa slutkunden. Gruppens insikter i hur man
eventuellt tar betalt för sin idé på bästa sätt ökar också som ett resultat av en
marknadsundersökning. Undersökningen kommer att genomföras genom att intervjua berörda
företag och organisationer, samt mot slutkunder genom en internetbaserad undersökning.
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3.9 Outsourcing
Outsourcing är ett bra sätt att få aktiviteter som kräver spetskunskap och är nödvändiga för
projektets fortgång gjorda. Genom att låta andra göra moment som gruppen själva inte har kunskap
till kan projektgruppen fortsätta arbeta med att föra projektet framåt. Eftersom man låter erfarna
personer göra momenten förbättras också kvaliteten jämfört med om projektgruppen gjort arbetet
själva.

3.10 Planering
Nedan följer en beskrivning av de metoder och modeller angående planering och avstämning som
projektgruppen kommer använda sig utav.

3.10.1 GANTT
Ett GANTT-schema (Tonnquist, 2009) är en planeringsmetod där de aktiviteter som beräknas ingår i
ett projekt sätts ut i ett rutnät. Schemat används för att stämma av projektet tidsmässigt, och för att
strukturera upp i vilken ordning aktiviteterna i projektet måste genomföras. Metoden hjälper också
till att belysa vilka aktiveter som måste utföras de närmaste veckorna.

3.10.2 Handledarmöten
Under projektets gång kommer gruppen att ha kontinuerliga möten med handledaren Fawzi Halila i
början av varje vecka. Dessa möten kommer ge möjligheter att diskutera och reflektera kring viktiga
beslut innan de tas. Handledarmötena kommer även att medföra en nära kommunikation och
avstämning mellan projektgruppen och handledaren.

3.10.3 Visuell planering
Genom att använda sig av en visuell planering så skapas en tydlig och lättöverskådlig bild över hela
projektet. Metoden fungerar så att ett schema över projektet sätts upp på väggen, där man på en
axel har projektets resurser (till exempel projektmedlemmar, maskiner) och på den andra axeln den
tidsperiod i veckor som projektet sträcker sig över.
Aktiviteterna som ska utföras inom projektet skrivs ner på post-it lappar som sedan sätts ut i
motsvarande ruta för resurs och vecka. Genom att projektmedlemmarna gör detta tillsammans
skapas en bättre översikt och avstämning för deltagarna. Metoden medför också att de resurser som
projektet förfogar över används på ett effektivt sätt. (Ottosson, 1999)
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4. Vilt och trafik
Denna teoridel refereras till artikeln Adaptiv älgförvaltning nr 12: Älg och trafik, 2011 från Sveriges
Lantbruksuniversitet av Wiebke Neumann, Göran Ericsson, Lars Sävberger och Andreas Seiler.

De arter av klövvilt som påverkar oss människor i trafiken mest är framförallt olika typer av klövvilt,
så som älg, rådjur, hjort och vildsvin. Dessa har, tillsammans med flera andra arter, haft en stark
återkomst in i den svenska naturen de senaste 50 åren. Olyckorna i trafiken med framförallt älg är
anledningen till att vi i Sverige i slutet av 1970-talet, samt i början av 1990-talet satsade stora
resurser på att öka kunskapen om samspelet mellan vilt och trafik. Viltolyckorna runt om i landet
verkar nu öka i antal återigen, efter en viss period av nedgångar i denna statistik. Därför behöver vi
öka vår förståelse för samspelet mellan våra vägar och miljön som viltet lever i, och en viktig
pusselbit är att studera viltets rörelsemönster samt val av levnadsmiljö.
Skillnader i väderlek från år till år, till exempel ökad snömängd och därmed ändrade rörelsemönster
hos djuren kan påverka antalet olyckor. Tittar man på viltolyckor årsvis, så kan det utläsas att dessa
inte är jämnt fördelade över året. Flest olyckor sker på höst- och vinterhalvåret, under perioden
december till januari i norra Sverige och under september till oktober i de södra delarna av landet.
Tidigare svensk forskning har visat på att aktiviteten under jaktperioder i sig inte ökar risken för
älgolyckor. Olycksrisken kan däremot öka under jaktperioden, eftersom älgarnas rörelsemönster och
beteende förändras i och med att brunsten infaller och även byten av levnadsmiljöer.
Rörelsebeteendet hos viltet påverkar risken för att en trafikolycka kan inträffa, och det är därför
viktigt att veta när under dygnet och var i landskapet som viltet passerar en viss väg. I forskningen
om sambandet mellan älgars rörelsemönster och älgolyckor har man studerat ett stort antal GPSmärkta älgar i Norrbottens, Västerbottens, Södermanlands och Kronobergs län.
Sannolikheten att en älgolycka inträffar är som störst mellan 17.00 och 21.00, det vill säga sen
eftermiddag och kväll. Tiden på dygnet var den största faktorn, men även hur snabbt älgarna rörde
sig och hur aktiva de var hade inverkan på sannolikheten för att en olycka inträffar. Eftersom
viltolyckor inträffar när både människa och djur samtidigt är aktiva under dygnet, har också
människans beteende en inverkan på olycksrisken. Tidigare forskning visar på att den allra viktigaste
faktor för olycksrisken är bilens hastighet.
Det finns en klar koppling mellan antalet olyckor i ett område och hur mycket vilt det finns i området.
Både svensk, nordisk och internationell forskning visar på att olycksrisken ökar tillsammans med
vilttätheten, men att sambandet mellan dessa två inte är linjärt utan påverkas av säkerhetsåtgärder.
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5. Genomförande
Under projektets inledande faser har fokus lagts på att inhämta kunskap kring problematiken med
viltolyckor. Projektgruppen har erhållit denna kunskap genom en förstudie där problemet
analyserades grundligt och genom kontakter och möten med kunniga personer inom ämnet. Under
projektets utvecklingsfas har kontinuerliga kontakter hållits mellan personer involverade i projektet,
med syftet att få ständiga råd och feedback.

5.1 Förstudie
Projektet inleddes med en grundlig förstudie där fakta kring problemet med viltolyckor samlades in
och utvärderades. Förstudien medförde att vi fick en större inblick i problematiken, och detta
moment lade grunden för den efterföljande produktutvecklingsfasen.

5.1.1 Problemanalys
För att kunna få en bättre bild över problematiken kring viltolyckor i trafiken innan vi började fundera
på lösningar har projektgruppen analyserat problemet grundligt. Vi har läst rapporter kring vad som
görs idag, hur det görs och även vad som gjorts för att förebygga viltolyckor, och varför tänkta
lösningar inte fungerat. Ett annat syfte med analysen var att förhindra att projektgruppen grundar
produktframtagningen på inkorrekta teorier, eller utvecklar en idé som redan testats.
Vi har även varit i kontakt med organisationer som Trafikverket, Polisen, Nationella Viltolycksrådet
och Älgskadefondsföreningen för att få intryck och diskutera kring viltolycksproblematiken.
Relevanta artiklar och statistik kring olyckor har lästs för att få en uppfattning om hur stort
problemet är, och vilka intressenter projektet kan tänkas ha. Projektgruppen studerade också
material och videoföreläsningar från Älgskadefondsföreningens seminarium Vilt och trafik 2011, där
ett flertal experter inom olika områden föreläste och diskuterade.

5.1.2 Personlig kommunikation
Under genomförandet av projektet har vi haft kontinuerliga kontakter med ett antal personer inom
näringslivet och vid olika organisationer som vi ansett varit relevanta för projektets framgång. Dessa
har bidragit med bland annat kunskap, synpunkter och kontakter som har gynnat projektet.

5.2 Framtagning av koncept
Efter att gruppen utökat och fördjupat sin kunskap kring viltolyckor genomfördes en fas av
idégenerering.

5.2.1 Idégenerering
Efter studier, diskussioner och reflektioner kring problemet började projektgruppen arbetet med att
ta fram nya idéer till lösningar eller förbättringar på viltolycksproblematiken. Vi insåg tidigt att detta
är ett problem som inte går att lösa helt, eftersom så länge det finns vägar så kommer djur att korsa
dem. Därför lades fokus på att ta fram en produkt som förbättrar situationen för trafikanterna och
som i framtiden leder till en minskning av viltolyckor. Vid de inledande idégenereringarna uppstod
ett antal idéer och koncept kring ämnet. Flertalet idéer valdes bort av olika skäl efter diskussioner
med referensgruppen och inom gruppen. En idé som ansågs som ett intressant spår att jobba vidare
på handlade om att utveckla ett varningssystem.
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5.2.2 Kravspecifikation
Under tiden vi arbetade med att ta fram idéer växte även en kravspecifikation fram. Detta dokument
har underlättat vårt arbete med att fokusera på och stämma av egenskaper som vi anser vara viktiga
hos ett varningssystem som har med trafiksäkerhet att göra, för att den ska bli så effektiv som
möjligt. För kravspecifikationen i sin helhet, se bilaga B.

5.2.3 Diskussioner
Under tiden projektgruppen genererat idéer har även kompletterande efterforskningar och
diskussioner mellan gruppmedlemmarna förts. Genom att göra detta har diskussioner kring ett
koncept lett till ytterligare tankar, idéer och förbättringar. Denna kritiska granskning av egna idéer
och beslut är något som gruppen har gjort under hela projektets gång i syftet att kontinuerligt
förbättra konceptet.

5.3 Utvärdering av koncept
När idén som idag är WDNet växt fram började gruppen utvärdera konceptet genom att göra en
nyhetsgranskning och en benchmarkingstudie.

5.3.1 Nyhetsgranskning
För att försäkra oss om att vi inte gör intrång på något patent och att vår idé inte redan existerar har
vi gjort undersökningar i patentdatabaserna Espacenet och Google patents. Vi har kompletterat med
Google-sökningar och kontakt med relevanta organisationer har förts löpande genom projektet. Våra
sökningar styrker att det inte finns någon liknande lösning idag, eller något patent som kan hindra
eller begränsa oss i vårt utvecklingsarbete.
Under nyhetsgranskningen fick vi information om att Nationella viltolycksrådet nyligen utvecklat en
app till smartphones för att förebygga viltolyckor. Appen släpptes för nedladdning till iPhone i
oktober 2011, och släpptes till Android i februari 2012. För en mer detaljerad beskrivning av appen
samt en jämförelse med vår lösning, se bilaga F.

5.3.2 Benchmarking
För att kontrollera vad som finns idag och hur dessa system fungerar har projektgruppen läst
rapporter kring viltvarningssystem, dess effekter, problem och jämförelser mellan olika tekniker från
Western Transportation Institute på Montana State University. Rapportförfattaren Marcel P. Huijser
och hans forskarteam på WTI är experter på viltvarningssystem. Vi har även läst rapporter kring hur
djuren beter sig i trafiken, för att kunna skapa en uppfattning om vilka krav som ställs.
Dessa rapporter studerades även med syftet att ta reda på vilken teknik som lämpar sig bäst för
detektering av vilt. I artikeln The Comparison of Animal Detection Systems in a Test-Bed: A
Quantitative Comparison of System Reliability and Experiences with Operation and Maintenance4
jämförs och utvärderas olika varningssystem. Fördelar och nackdelar med olika tekniker tas även
upp, och denna rapport har gett oss viss inblick i olika tekniker för varningssystem.
För benchmarkingen i dess helhet, se bilaga G.

4

http://www.westerntransportationinstitute.org/documents/reports/4W0049_Final_Report.pdf
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5.4 Nätverkande
Byggandet av ett brett kontaktnät har varit en av gruppens huvudaktiviteter under projektet, då
många organisationer kan relatera till viltolyckor. Det faktum att problemet är komplext med många
faktorer att ta hänsyn till har också krävt ett stort kontaktnät med spetskunskaper.

5.4.1 Besök på Trafikverket
Tidigt i projektet gjordes ett studiebesök på Trafikverket Region Västs huvudkontor i Göteborg.
Gruppen hade då ett möte med Mats Lindqvist där vi dels presenterade vår idé och förde
diskussioner kring förebyggandet av viltolyckor. Mats är kunnig inom viltvarningssystem och hade
läst flera av de rapporter som vi refererade till under diskussionerna. Mats berättade att det var fler
som kommit till honom och presenterat liknande idéer, men att ingen hade haft ett sådant
helhetstänk som vi. Han berättade även att Trafikverket planerar att genomföra en testgrupp för
olika viltvarningssystem, och att vårt system kan få en plats i denna testgrupp. Det finns dock inget
bestämt datum för när tester kommer att inledas. Diskussioner fördes också om eventuella tillstånd
behövs om vi vill placera ut varningssystem. Enligt Mats så finns det inga förbud som reglerar vad
som får sättas ut längs våra vägar, något som förvånade projektgruppen.

5.4.2 Referensgrupp
För att ha tillgång till personer med spetskompetens och feedback från dessa har projektgruppen
använt sig av en referensgrupp bestående av Christer Harplinger, Mats Lindqvist och Wiebke
Neumann. Samtliga medlemmar i denna grupp har nära anknytning till viltolyckor, men ser
problemet ur olika synvinklar.
Christer Harplinger jobbar som projektkoordinator på polisen, och är samverkare mellan de
organisationer som verkar för att minska viltolyckorna i Hallands län. Mats Lindqvist arbetar med
viltolycksfrågor på Trafikverkets huvudkontor i Göteborg. Wiebke Neumann är trafikanalysexpert på
Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå och forskar kring djurens rörelseaktivitet.

5.5 Vidareutveckling av koncept
I denna fas av projektet, när gruppens kunskapsnivå inom ämnet hade ökat, började även konceptet
att utvecklas. Här uppstod idén om en informationstjänst om djurens aktiviteter över vägen.
Gruppen insåg att förebyggandet av viltolyckor utgår till stor del ifrån olyckor som redan skett, och
ansåg att man istället borde arbeta med förebyggande information.

5.5.1 Tillgänglighet
Eftersom konceptet gör samhällsnytta ville vi göra den tillgänglig för så många som möjligt. Därför
valde vi att göra ett koncept av produkten, som alla i samhället skulle ha nytta av, samtidigt som vi
gjorde en tilläggstjänst tillgänglig för den kundgrupp som vill ha mervärde.

5.5.2 Samband mellan tid på dygnet, väderlek och viltaktivitet
För att differentiera oss mot konkurrerande aktörer på marknaden valde vi att utveckla en tjänst till
vår produkt. Tanken med detta var att användaren skulle kunna få en uppfattning om djurens
rörelsevanor i trafiken. För att ta reda på vilka parametrar som spelar in i viltaktiviteten kontaktade vi
Wiebke Neumann, viltforskare och trafikanalysexpert på SLU, varpå vi fick en inblick i samspelet
mellan viltaktiviteten, tid på dygnet och väderförhållanden.
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5.5.3 Förebyggande varningar
Eftersom att viltolyckor är ett problem som aldrig går att eliminera helt, ansåg vi att man behöver
jobba på en bredare front än vad som tidigare gjorts. Därför ville vi kombinera en mer direkt varning
till trafikanten med en förebyggande informationstjänst. Christer Harplinger, projektkoordinator av
viltolyckor hos Polismyndigheten i Hallands län, utryckte i ett tidigt stadium av projektet hur viktigt
det är att arbeta förebyggande och informativt för att förhindra viltolyckor, vilket vi tog till oss och
arbetade utefter under hela produktframtagningen.

5.6 Val av teknik
För att ta reda på vilken typ av teknik som passar bäst för vår typ av produkt läste vi ett flertal
rapporter om tester som gjorts av sensorsystem och utvärderingar av dessa. Framförallt en rapport
från Montana State University har gett oss en bred bild av vilka olika typer av sensorsystem som finns
att välja mellan och vad som är positivt och negativt med respektive val.5
I vår första prototypframtagning har vi dock prioriterat en enklare, billigare modell eftersom att
syftet endast är att demonstrera funktionen av produkten i miniatyrskala inomhus. Detta beslut togs
även på grund av projektgruppens begränsade budget. För att ta beslut om vilken teknik som
sensorerna i vårt varningssystem ska använda i slutprodukten måste vi prata med fler insatta
personer och göra tester och utvärderingar på egen hand, allt för att sensorsystemet ska uppnå de
krav som ställs.
Det är inte heller önskvärt att falska registreringar förekommer, vilket innebär att systemet varnar
trots att inget djur har passerat sensorerna.
Med syftet att ta reda på hur projektgruppen kan förbättra trovärdigheten hos varningssystem, det
vill säga minimera falska registreringar, bokade gruppen in ett möte med Lars Bååth, professor i
fotonik på Högskolan i Halmstad.

5.7 Marknadsundersökning
Projektgruppen genomförde en marknadsundersökning som skickades ut till Trafikverket,
Älgskadefondsföreningen samt vänner och bekanta. Detta gjordes för att få en uppfattning om hur
många som är intresserade av vår tjänst, om de är beredda att betala för den och hur mycket de är
villiga att betala. Undersökningen skickades ut till en bred målgrupp, då vår tjänst i stora drag riktar
sig mot allmänheten. För mer information om undersökningen, se bilaga H.

5.8 Affärsmodell
En stor fråga under hela projektets gång har varit affärsmodellen och vad vi ska fokusera på för att få
ut produkten på marknaden och tjäna pengar. Tankar och diskussioner kring affärsmodellen har förts
löpande genom hela projektet, som utvecklats konstant. För att få en överblick att utgå ifrån togs en
SWOT-analys fram, se bilaga I. Affärsmodellen vi valt att använda oss av presenteras i kapitel 7,
längre fram i rapporten.

5

http://www.westerntransportationinstitute.org/documents/reports/4W0049_Final_Report.pdf
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5.9 Prototypframtagning
Genom att ta fram en prototyp för vårt koncept kan vi se eventuella problem och frågeställningar
med produkten innan beslut om tillverkning tas. Prototypen kommer även att användas till att testa
och utvärdera hela systemet. Prototypen är även användbar när idén ska presenteras för potentiella
investerare.
För projektgruppens process vid prototypframtagningen, se bilaga J.

5.10 Test och utvärdering
Tester på varningssystemet, dataöverföringen och systemets stabilitet utfördes för att lokalisera och
åtgärda eventuella fel som uppstår med prototypen. För statistik som samlades in under testet, se
bilaga K.

5.10.1 Funktionstest
Testet utfördes i gruppens projektrum på Högskolan i Halmstad, där sensorerna sattes upp vid
ingången till rummet. När en student gick in eller ut ur rummet registrerades detta av sensorerna,
varningar på plats utfärdades och information om aktiviteten skrevs in i databasen. Genom att utföra
detta test så har vi simulerat en verklig testmiljö där vilda djur, i det här fallet studenter, har rört sig i
ett område. Testerna utfördes mellan klockan 12.00 den 12 maj 2012 och klockan 15.00 den 14 maj
2012.

5.10.2 Testmiljö
Eftersom prototypen är avsedd för bruk inomhus utfördes testerna i gruppens projektrum på
Högskolan i Halmstad. Ingången till projektrummet simulerade ett vägavsnitt, och våra klasskamrater
simulerade av djur som korsade vägen. För bilder av testmiljön, se bilaga K.

5.10.3 FMEA
För att förbereda oss på eventuella problem med produkten och vad som skulle kunna gå fel, samt
åtgärder för att förhindra att problem uppstår, gjordes ett FMEA-dokument. För FMEA, se bilaga L.

5.11 Dokumentation
Veckorapporter har skrivits och skickats in till handledaren innehållande vad som gjorts under
veckan, planering för nästa vecka, och generella funderingar. Veckorapporter är ett bra sätt att hålla
uppe kommunikationen mellan handledare och projektgrupp, samtidigt som dokumentation över
aktiviteter och händelser förs. En loggbok har också förts över projektet, där vi skrivit ner viktiga
händelser och beslut. Denna typ av underlag är nödvändiga om tvister uppstår eller om det finns
avsikter att ansöka om patent. Historiken i vårt gemensamma mailkonto har också använts flitigt för
återkoppling, uppföljning och kontroll av detaljer.

5.12 Handledarmöten
Under projektets gång har vi haft kontinuerliga möten med vår handledare Fawzi Halila i början av
varje vecka. Dessa möten har varit givande för både projektet och gruppen, då det varit en god
möjlighet att diskutera kring viktiga beslut innan de tas. Handledarmötena har även medfört en nära
kommunikation och avstämning mellan projektgruppen och handledaren.
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6. Resultat
I detta avsnitt följer en detaljerad beskrivning av Wildlife Detection Network, förkortat WDNet, som
är resultatet av projektet. För bilder av hur prototypen ser ut och modellen över
användningsområdet, se bilaga M.

6.1 Prototyp
Vårt arbete har resulterat i en funktionsprototyp av ett viltvarningssystem med tillhörande tjänst
utifrån vårt koncept WDNet. Prototypen består av en sensor, modem, varningslampor och en
kontrollenhet. Sensorn är utplacerad längs vägen i en landskapsmodell, för att kunna simulera hur
prototypen är tänkt att användas i verklig miljö. Sensorn känner av när ett djur är på väg att korsa
vägen, då detta inträffar aktiveras varningslampor som är utsatta längs med vägen.
I prototypen har vi valt att göra varningen aktiv i tio sekunder, för att kunna demonstrera fler
registreringar på kort tid. I själva verket är varningen vara aktiv i några minuter för att ge djuret gott
om tid att ta sig över vägen när trafikanterna är informerade om faran. Prototypen har endast en
sensor på grund av ekonomiska begränsningar, men i den slutgiltiga produkten kommer det att
finnas sensorer på båda sidor av vägen. Varningssystemet ute längs vägen är en direkt varning till
trafikanterna, men vår produkt arbetar också för att förebygga viltolyckor med hjälp av en tjänst.
Varje gång ett djur registreras av sensorerna skickas en signal om händelsen till en databas. I vår
prototyp skrivs tid och datum för registreringen, samt vilka koordinater varningssystemet är utsatt på
in i databasen. I en vidareutveckling ska registreringen även informera om väderomständigheter på
platsen. Detta för att tjänsten ska kunna utläsa rörelsemönster hos djuren och därmed identifiera
under vilka omständigheter risken är som störst att du som trafikant ska stöta på ett vilt djur i
trafiken.
För att presentera informationen som lagras i databasen har vi i samarbete med Nanoweb utvecklat
vår hemsida, som ligger till grund för vår tjänst. Hemsidan hjälper också till i marknadsföringssyfte,
något som är viktigt för alla typer av projekt.
Med vår prototyp, databas och hemsida har vi tagit fram grunden till en smartphone-applikation som
tar vårt projekt till nästa nivå. Applikationen kommer att vara i anslutning till vår hemsida, och ska
ligga passivt i bakgrunden av navigeringsapplikationer som kunden använder i sin smartphone.
Genom att varningssystemet samlar in information och utläser rörelsemönster i viltaktiviteten kan
varningar för vilt förmedlas då trafikanten befinner sig inom en radie av några mil ifrån ett
mätområde.
Varningar förmedlas i olika graderingar beroende på vilka omständigheter som råder på platsen.
Tjänsten kommer aldrig att meddela att olycksrisken med djur är låg, då trafikanten kan försättas i en
falsk trygghet och tappa uppmärksamheten. För en exempelvarning, se bilaga N.
En funktion som kommer att inkluderas i appen är att den tar emot radiovarningar, det vill säga
trafikvarningar som går ut via radio. På så sätt får användaren av appen ta del av dessa varningar
även då radion i fordonet är avslagen. Anledningen till att en fungerande applikation inte togs fram
till denna prototyp beror endast på kapitalbrist. Vi är mycket stolta över att ha åstadkommit detta
resultat med den begränsade budget vi haft. Projektgruppens goda kontakter med projektets
leverantörer har lett till att företagen sponsrat oss med all hårdvara.
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6.1.1 Sensor
Sensorn i prototypen kommer från företaget SICK och är av typen fotoelektrisk, vilket innebär att
sensorn är optisk. Sensorn är av mycket god kvalitet för ändamålet då den vanligtvis används inom
industriautomationer. De tillbehör som skickades med var en monteringsskena i metall, skruvar och
en reflektor. Reflektorn och sensorn placeras mitt emot varandra, och ljusstrålen reflekteras tillbaka
till sensorn. När strålen bryts registrerar sensorn detta, och skickar ett avbrott till kontrollenheten. En
mer avancerad sensor kan utan problem anslutas till systemet, då grunden är detsamma som det
riktiga systemet är tänkt att vara byggt på.
För en mer detaljerad beskrivning av sensorn, se bilaga O.

6.1.2 Kontrollenhet
Prototypens kontrollenhet är av modellen ILC 150 ETH. Det är i denna enhet som mjukvaran för att
styra WDNet finns. På enheten finns ett antal ingångar för anslutning av olika moduler. De som finns
anslutna i prototypen är sensor, modem och varningslampor. Lampor för felsökning och kontroll
finns på enheten. När en lyckad registrering skett, och enheten får ett godkänt svar från databasen
lyser lampa Q4 på enheten.
Detta gjordes för att lättare kunna kontrollera om problem med dataöverföringen uppstått under
användning och test av prototypen. I kontrollenheten finns en mindre hemsida i Java för att kunna
fjärrstyra och kontrollera ILCn. Via den kan användaren starta och stänga av systemet och även
synkronisera den inbyggda klockan mot databasen. Prototypen klarar sig i tre dagar utan ström innan
klockan måste synkroniseras om.
För en mer detaljerad beskrivning av kontrollenheten, se bilaga P.

6.1.3 Modem
Modemet kommer från företaget Phoenix Contacts och är den del av prototypen som skickar
information till och från varningssystemet. Modemet kan använda sig av GMS, GPRS och EDGE för att
kommunicera, vilket betyder att optimal täckning erhålls för prototypen. För att möjliggöra
kommunikation via mobilnätet finns ett SIM-kort från Telenor i modemet. Anledningen till att valet
av operatör föll på Telenor var att de har en policy som medför att de flesta portar är öppna för
kommunikation.
För en mer detaljerad beskrivning av modemet, se bilaga Q.

6.1.4 Programmering
Programmeringen är skriven av Jonas Gustavsson med hjälp av mjukvaran PC Worx. Programmet är i
huvudsak uppbyggd av virtuella funktionsblock som styr registreringsprocessen. Programmet medför
ett flertal inställningsmöjligheter för att kunna möta ändrade krav som ställs på prototypen. Ett urval
av alla de parametrar som kan ställas in är sensorns känslighet, databasadress och koordinater för
registrering. Sensorn ställdes in med en känslighet på 0.1 sekund för att kunna registrera de flesta
rörelser, utan att sensorn blir överkänslig vilket leder till många falska registreringar.
För en bild av hur programmeringen i PC Worx ser ut, se bilaga R.
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6.1.5 Sammankoppling
Modemet och kontrollenheten är sammankopplade genom ethernet-portar via ett lokalt nätverk
med statiska ip-nummer, där kontrollenheten har adressen 192.168.0.2 och modemet har adressen
192.168.0.10. Genom att använda statiska adresser istället för dynamiska så vet enheten hela tiden
till vilket ip-nummer den ska skicka informationen för vidarebefordring över internet till databasen.
Detta medför en minimal risk för interna kommunikationsfel mellan kontrollenhet och modem.

6.1.6 Varningslampor
För att simulera och visualisera de varningar som förmedlas längs vägen till trafikanter, har vi använt
oss av röda LED-lampor. På lampornas anslutningsledning finns motstånd fastlödda för att rätt
spänning ska erhållas från kontrollenheten. När sensorn registrerar rörelser blinkar lamporna en gång
per sekund i tio sekunder. Detta relativt korta varningsintervall valdes för att prototypen ska kunna
simulera fler varningar på kortare tid på exempelvis utställningsmässor och presentationer.
Projektgruppen har också byggt ställningar som ska motsvara modeller av de stativ som de riktiga
lamporna kommer att sitta på.

6.2 Revolverprincipen
En anledning till att trafikanter till viss del inte litar på liknande varningssystem är så kallade falska
registreringar. En falsk registrering innebär att en varning går ut trots att inget djur passerat
sensorerna. Det är en riskfaktor då det försämrar systemets trovärdighet och även informationen
som samlas in av vårt system. Att en falsk registrering skulle förekomma kan bero på så enkla saker
som att snö, löv eller grenar registreras.
Under diskussion med Lars Bååth som är professor i fotonik på Högskolan i Halmstad, uppkom en
lösning till detta problem, revolverprincipen. Principen innebär att systemet har två parallella
sensorstrålar, som måste brytas i rätt ordning för att en registrering ska ske. Tekniken fungerar som
en revolver, det vill säga att den ena strålen är hanen och den andra fungerar som avtryckaren.
Detta innebär att vårt system blir mer beständigt mot störningar som exempelvis snö och fallande
grenar. Det betyder också att systemet kan avgöra om ett djur är på väg mot eller ifrån vägen, vilket
leder till att dubbla registreringar och varningar förhindras. Denna princip förbättrar trovärdigheten
för vårt system och gör oss unika jämfört med liknande lösningar på marknaden. Principen används
inte i prototypen på grund av kapitalbrist, men för att få denna teknik att användas i prototypen
krävs endast en till sensor och justering av programvaran.

6.3 Hemsida
Nedan följer en beskrivning av hemsidan och databasen som är i direkt anslutning till prototypen. Här
samlas och presenteras informationen som skickas från prototypen. För en mer detaljerad översikt
med bilder av hemsidan, se bilaga S.

6.3.1 Interaktiv karta
På den interaktiva kartan kommer tid, datum och position för den senaste registreringen som skrivits
in i databasen att visas. Detta krav ställdes av gruppen för att lättare kunna demonstrera hur
prototypen fungerar för samarbetspartners, investerare och kunder. På kartan kan användaren
filtrera registreringar efter plats, datum och tidsspann. Detta val gjordes för att användaren ska få en
uppfattning om hur och vilken information som samlas in, och hur grunden till tjänsten fungerar.
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6.3.2 Statistik
På denna sida visas all statistik som samlats in av systemet. Informationen visas i ett diagram med
aktivitet som skett under ett dygn i staplar, som jämförs med varandra över en månad.

6.3.3 Exempelvarning
På denna sida visas bilder över hur applikationen kommer att fungera. Anledningen till detta är att
potentiella kunder som navigerar sig in på hemsidan ska kunna få en visuell beskrivning av
funktionen, utöver den skriftliga förklaringen.

6.3.4 Kontaktsida
Denna del av hemsidan inkluderades av projektgruppen för att det ska vara enkelt för intressenter av
projektet att kontakta oss. På sidan finns kontaktinformation till gruppmedlemmarna och ett
formulär för enklare förfrågningar.

6.3.5 Domän
Som domännamn för hemsidan har vi valt att registrera www.wdnet.se. Detta gjordes av
projektgruppen i samråd med Nanoweb, och domänen registerades på Loopia.se i ett år framåt.
Anledningen till domänvalet var att vår logotyp klart och tydligt förmedlar bokstavskombinationen
WDNet. Projektgruppen tycker att ett riktigt domännamn ger projektet och hemsidan ett genuint
intryck.

6.4 Databas
Databasen som all information om registreringar skrivs in i är av typen Structured Query Language,
förkortat SQL. SQL är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data från en databas.
Genom att använda standarden säkerställs det att informationen från databasen kan användas med
den framtida applikationen till smartphones.

6.5 Prototypkostnader
Under framtagningen av prototypen ådrog sig projektgruppen följande kostnader.
Sensor – Sponsrades av SICK, värde cirka 900 kronor.
ILC och modem – Sponsrades av Phoenix Contacts, totalt värde cirka 10 000 kronor. Faller valet på
dessa komponenter även till det slutgiltiga systemet så kommer vi att få mellan 30 och 40 procents
rabatt på komponenterna från företaget.
Programmering – Utfördes av Jonas Gustavsson, JMG Automation. Kostnad 3 750 kronor.
Hemsida och databas – Utfört av Nanoweb, kostnad 17 500 kronor.
Domän – Registrerad på Loopia.se, kostnad 99 kronor.
SIM-kort – Kontantkort inköpt från Telenor, kostnad 200 kronor.
Den totala kostnaden för prototypen blev 21 549 kronor.
Sponsring i form av komponenter erhölls till ett totalt värde av 10 900 kronor.
För fakturor, se bilaga U.
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6.6 Logotyp och namn
För att kunna profilera oss på marknaden och genom imagevärde kunna förmedla nyttan med vår
produkt tog vi fram ett namn och en logotyp. Namnvalet föll till slut på det enkla men beskrivande
Wildlife Detection Network, förkortat WDNet i vår logtyp och på vår domän. Logotypen som togs
fram gjordes för att betraktaren snabbt ska kunna få en överblick av vad WDNet är. De gröna
bokstäverna WD och det bruna djuret bakom representerar det faktum att vilda djur plötsligt kan
springa ut från skogen och över vägen. Molnet över bokstäverna Net vill förmedla både att systemet
samlar in information om väderomständigheter, och att kunden genom vårt erbjudande får tillgång
till viltvarningar genom det så kallade molnet, det vill säga internet.

7. Affärsplan
Nedan följer affärsplanen för Wildlife Detection Network. Här beskrivs marknaden, vägen till
lansering, samt affärsmöjligheterna med produkten

7.1 Affärsidé
Affärsidén innebär i princip att tjäna pengar genom att förebygga viltolyckor, då det är ett stort
problem som kostar försäkringsbolagen stora summor varje år. Framtagningen av systemen kommer
att finansieras med sponsorhjälp.
Varningssystemet längs med vägen förebygger viltolyckor för alla trafikanter, medans tjänsten
fungerar som ett komplement för den som ytterligare vill minska risken att utsättas för en viltolycka
och är beredd att betala för det. Genom att olyckorna minskar sparar försäkringsbolagen stora
pengar, och vi tror att bolagen är beredda att sponsra vår affärsidé, då sponsringen betalar av sig
ekonomiskt efter endast en förhindrad olycka per varningssystem. Våra huvudsakliga inkomstkällor
kommer att vara försäljning av applikationen samt sponsorintäkter.

7.2 Vision
Vår vision är att vårt koncept i framtiden ska placeras ut längs våra vägar, och genom
varningssystemet och tjänsten bidra till att minska viltolyckorna. Vår vision är även att vi ska fungera
som samordnare mellan alla organisationer och företag som berör problemet med viltolyckor.

7.3 Marknadsplan
Innan vi lanserar konceptet fullt ut måste vi genomföra en testperiod i verklig miljö. Vi planerar att
tillverka och placera ut 6 system för en testperiod, som kommer att pågå i ett års tid i 3 olika län. Vi
har valt Skåne, Västra Götaland och Östergötland, eftersom länen har ett högt antal invånare
kombinerat med mycket viltolyckor.
Kostnaden för att sponsra vårt varningssystem kommer att vara 30 000 kronor per system och
sponsor, då en viltolycka kostar i snitt 28 0006 kronor i enbart materialskador för försäkringsbolagen.
Det innebär att endast en förhindrad olycka per system och sponsor ger värde åt bolagen rent
ekonomiskt. Varje sponsor får en sponsorplats på en skylt som sitter vid de utplacerade
varningssystemen och även en sponsorplats på vår hemsida. Sponsorerna visar då att de är med och
stödjer framtagningen av nya angreppssätt för viltolyckorna och får positiv publicitet.
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http://www.aelgen.se/assets/dokument/vilthandbok_c_lo.pdf
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Tjänsten riktas i första hand till körkortsinnehavare som äger en smartphone, och använder den som
navigeringsverktyg. Systemen kommer att sättas ut längs riksvägar mellan de större städerna i länen,
för att på så sätt kunna nå många trafikanter som pendlar mellan städerna i sina arbeten.
Projektgruppen gjorde en internetbaserad undersökning, se bilaga H Marknadsundersökning. Enligt
undersökningen är 38 procent av de som har körkort och smartphone beredda att betala 20 kronor
för appen. Det är också där vi valt att lägga priset eftersom det enligt våra beräkningar blir mest
lönsamt jämfört med att ta tio eller 30 kronor. Vi tror också att flera av de som angett att de är
beredda att betala max tio kronor ändå kan komma att köpa vår applikation om den väl finns ute på
marknaden.
Längre fram i tiden än vad vi har valt att gå in på i kalkylen, kommer tjänsten att erbjudas till företag
som tillverkar GPS-navigatorer. Vår informationstjänst kan då integreras med de tjänster för livetrafik
som finns i GPS-enheterna. Vi har under projektet varit i kontakt med företaget Garmin via mail och
telefon. Företaget visade klart intresse för vårt koncept, men vidareutveckling av projektet krävs för
att kunna ta fram ett konkret erbjudande och en prisbild.
Service och underhåll kommer att utföras av oss själva under testperioden, och efter det genom ett
samarbete med Trafikverket. Vi har räknat med en underhållskostnad för varningssystemen på 20
procent av tillverkningskostnaden.
I artikeln Metoder för att minska viltolyckor7 från Trafikverket anges på ett flertal ställen att
anledningen till att viltvarningssystem tagits ur bruk på vissa ställen var att effekten av systemen
varit oklar. Våra uppfattningar av texterna i artikeln är snarare att det var uppföljningen och
kontrollen av effekten som varit bristfällig, än att själva varningssystemet varit ineffektivt. Därför
kommer projektgruppen att lägga mycket tid på att göra en omfattande undersökning av vilken
effekt vår produkt har på viltolycksstatistiken på de sträckor där systemen placeras ut under
testperioden.

7.4 Marknaden
Antalet viltolyckor i hela Sverige uppgick 2010 till 46 889 rapporterade olyckor.8 Räknar man
dessutom med mörkertalet, det vill säga antalet olyckor som inte rapporteras, så blir siffran betydligt
högre. Dessa olyckor kostar samhället omkring en miljard kronor årligen.9 Denna siffra representerar
endast skadekostnader för fordonen, kostnaderna för sjukvård, rehabilitering och andra
olycksrelaterade utgifter har inte räknats med i denna siffra.
Adderar man samtliga kostnader som viltolyckorna orsakar så överskrider kostnaden tre miljarder
kronor varje år, enligt Trafikverkets uppskattningar10. Varje år skadas omkring 45 personer svårt och
cirka fem personer avlider på grund av viltolyckor. Viltolyckor är således ett stort och dyrt problem ur
både ekonomisk och emotionell synpunkt, som verkligen behöver nytänkande lösningar.

7
8

9

http://www.trafikverket.se/PageFiles/4060/metoder_for_att_minska_viltolyckor.pdf
http://www.aelgen.se/assets/dokument/Viltolycksstatistik_2010.pdf

Seiler A. 2003. The toll of the automobile: Wildlife and roads in Sweden. Doctoral thesis,

Swedish University of Agricultural Sciences. Uppsala, Sweden.
10
http://www.aelgen.se/assets/dokument/vilthandbok_c_lo.pdf
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7.4.1 Konkurrenter
Idag finns ett antal organisationer som arbetar för att minska viltolyckorna i Sverige. Det är främst
ideella och icke vinstdrivande organisationer i den meningen att många är finansierade med
skattemedel. Dessa organisationer betraktas inte som konkurrenter, utan snarare möjliga
samarbetspartners för projektet WDNet. Det finns ingen potentiell konkurrent på marknaden som
tjänar pengar på att förebygga och förhindra viltolyckor i dagsläget. Eftersom problemet är så pass
stort och kostar samhället och försäkringsbolagen stora summor varje år ser vi en mycket god
möjlighet till att etablera oss i Sverige.
Viltolyckor är även ett globalt problem och viltvarningssystem används redan i Nordamerika, Schweiz
och Österrike. Det finns för närvarande inget system som har en tjänst liknande vår, och på det viset
är vi helt unika.
En konkurrerande lösning kan vara viltstängslet, som sätts ut längs vägen för att förhindra att djuren
tar sig ut på vägen. Det är ett effektivt sätt att förhindra att djur tar sig ut på större vägar som
exempelvis E4, men det kan också få motsatt verkan eftersom det hindrar djuren från att ta sig ut
från vägen. För att ett viltstängsel ska vara effektivt så måste det sätta ut över en lång sträcka, och
det måste finnas över eller undergångar så att djuren på ett säkert sätt kan ta sig förbi stängslet. Det
är också kostsamt att sätta ut viltstängsel, i dagsläget kostar det cirka 200 000 kronor11 per kilometer.
Vår lösning är tänkt att vara ett komplement till viltstängsel, och kan exempelvis sättas ut där det
inte är ekonomiskt försvarbart att sätta upp ett viltstängsel eller längs riksvägar med hög
viltolycksrisk.

7.4.2 Marknadsföringsstrategi
Eftersom viltolyckor är ett stort problem i Sverige med många potentiella samarbetspartners, ser vi
goda möjligheter att få mycket gratis uppmärksamhet genom dessa kanaler. På det viset kan vi få
publicitet för vår produkt och tjänst via exempelvis Nationella Viltolycksrådet,
Älgskadefondsföreningen, Polisen, Trafikverket och även genom ett flertal försäkringsbolag som
verkar i landet.
Media är även intresserade av viltolyckor och förebyggandet av dessa, och vi tror att vi genom radio,
tv och tidningar kan få en hel del kostnadsfri uppmärksamhet vid inledande tester av systemet. Om
de framtida testerna av vårt varningssystem och den tillhörande tjänsten visar på en minskning av
viltolyckor, kan vi få ännu mer uppmärksamhet i media vilket skulle leda till ökad trovärdighet på
marknaden.
Skulle testerna i Sverige visa sig vara lyckade kan vi referera till detta och i framtiden sikta på den
internationella marknaden. Viltolyckor är ett stort problem i de flesta länder världen över, även där
finns många organisationer som verkar för en minskning av olyckorna. Detta är något som projektet
kan utnyttja till sin fördel genom ytterligare gratis marknadsföring och publicitet.

7.5 Distribution
Systemet får sin effekt genom att det finns utplacerat vid vägarna, och aktivt förhindrar olyckor för
samtliga trafikanter längs ett vägavsnitt. Slutanvändaren av tjänsten nås via App Store till iPhone och
Google Play till Android.
11

http://www.aelgen.se/assets/dokument/viltolyck.pdf
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7.6 Ekonomisk kalkyl
För ekonomiska kalkyler för testperiod och lansering, se bilaga T.

7.7 Tidplan
Projektets tidsomfattning: 2011-08-29 - 2012-05-26
UTEXPO: 2012-05-24 - 2012-05-26
Utvärdera och överväga att starta företag: 2012
Finansiering av prototyp 2: 2012, andra halvan.
Vidareutveckling: 2012-2013
Testperiod: 2014
Lansering av produkten: 2015

7.8 Risker
En stor risk är att kostnaderna för varje enskilt varningssystem blir höga, samtidigt som kunderna vill
ha flera mätområden i sin omgivning för att de ska vara villiga att betala för vår tjänst. Detta medför
att vi inte har möjlighet att tjäna några ansenliga summor på slutkunderna de första åren. Detta blir
en högriskfaktor, då sponsorerna av varningssystemen måste vara villiga att stödja oss, dels med att
finansiera vår produktion av nya varningssystem och även gå in med så mycket finansiering de första
åren att företaget går runt utan att räkna med några större intäkter från app-försäljningen.
För att hantera problemet har vi valt att inrikta oss länsvis, där vi tänker placera ut sex system inom
ett relativt begränsat område. Därmed gör vi tjänsten attraktiv i testområdet och vår förhoppning är
att vi kan visa på en minskande viltolycksstatistik och väcka intresset i övriga delar av landet via
media.
En annan risk vi ser är att vi efter utvärdering av projektet och övervägning bestämmer sig för att ta
sig an andra utmaningar, då vi är nyexaminerade högskoleingenjörer då projektet avslutas. I detta fall
skulle projektets fortsatta utveckling senareläggas, alternativt att vi väljer att sälja konceptet vidare.

21

8. Slutsatser och reflektioner
Nedan följer projektgruppens tankar och reflektioner över projektet i sin helhet, metodiken som
använts, samt det uppnådda resultatet. Tankar och reflektioner har dokumenterats kontinuerligt
under projektets gång och sammanställts och utvärderats i projektets slutskede.

8.1 Utvärdering av projektet
Projektet har för oss varit en lång och väldigt lärorik process där vi fått applicera mycket teori i
praktiken. Vi har skaffat oss en bra förståelse och inblick i ett projekts uppbyggnad och moment,
samt innebörden av dessa både innehållsmässigt och tidsmässigt. Ett stort engagemang från båda
projektmedlemmarna har satt sin prägel på projektet och tagit det från idéfas till slutprodukt. Detta
har uppnåtts genom att intresset för ämnet varit högt, vilket gjort att arbetet känts stimulerande,
något som är väldigt viktigt för att nå framgång.
En stor lärdom vi tar med oss från detta projekt är vikten av att skapa ett brett fungerande nätverk,
där kommunikation och samarbete mellan olika parter är en förutsättning för att nå ett lyckat
slutresultat.
Vikten av att avgränsa ett projekt har även det varit en lärdom som vi tar med oss. Vi reflekterade
inte särskilt mycket över vilken omfattning ett projekt som rör viltolyckor kunde få när vi först kom
upp med idén. Vi valde att beröra ämnet då vi tyckte det var intressant och inspirerande, men har
under projektets gång fått avgränsa oss till att lägga grunden till ett nytt viltvarningssystem. Detta för
att vi haft en begränsad budget under projektet, samt för att kunna ta projektet i mål i tid till
redovisning och rapportinlämning.

8.2 Utvärdering av WDNet
Vi har uppnått vårt mål med projektet, att ta fram ett koncept för att minska viltolyckorna i trafiken
samt en funktionsprototyp för detta. Samtidigt har vi byggt upp ett nätverk med kontakter för att ta
projektet vidare till nästa steg.
En hemsida och databas har upprättats för att göra tjänsten tillgänglig. I prototypen har en enklare
form utav sensorer använts, anpassade för inomhusbruk. För en fullskalig produkt är det primärt
sensorerna som behövs bytas ut mot högkvalitativa sensorer anpassade för utomhusbruk. Med andra
ord är det i huvudsak en ekonomisk fråga för att få ut produkten på marknaden. Dock är det en lång
process med justeringar, testperioder och utvärderingar för att nå ända ut på marknaden.
Sammanfattningsvis är vi nöjda och stolta över att vi på ett innovativt vis lyckats komma fram med
ett nytt angreppssätt för att förebygga viltolyckorna i trafiken.
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A. Problemfördjupning
Några av de existerande produkterna som bidrar till att förebygga viltolyckorna i trafiken är
viltstängsel och viltvarningsskyltar. Viltstängsel, vars syfte är att förhindra djuren att korsa vägen
längs en viss sträcka, har visat sig ha en positiv effekt statistiskt sett. Av flera skäl kan man dock inte
sätta upp viltstängsel från en vägs början till dess slut.
Dels är det en ekonomisk fråga som skulle bli oerhört kostsam, men framförallt måste man ta hänsyn
till påfarter och avfarter till vägen. Skulle hela vägkanten vara beklädd med viltstängsel och ett djur
skulle ta sig in genom en öppning vid en på-/avfart till den aktuella vägen, skulle stängslet få motsatt
effekt. Djuret skulle bli instängt på vägen och panik hade uppstått hos både djuret, som förvillat sig
ut på vägen, och hos trafikanten som stöter på det stressade djuret.
Viltvarningsskyltar har även de en relativt god effekt på människans uppmärksamhet och aktsamhet i
trafiken. Det har dock under senare år uppdagats att effekten hos viltvarningsskyltarna dalar ju
längre de sitter uppe på en plats. Detta har att göra med hur människan uppfattar saker och ting.
Sitter en viltvarningsskylt på ett och samma ställe i en längre tid så smälter den helt enkelt in i miljön
och tillägnas mindre uppmärksamhet från trafikanter som passerat skylten under åtskilliga tillfällen
tidigare. För att bibehålla en hög effekt av varningsskyltarna har man därför övergått från att sätta
upp stationära skyltar till att placera ut tillfälliga skyltar, där man anser att behovet är som störst för
tillfället. Det finns dock frågetecken kring uppföljningen och effekten av de tillfälliga skyltarna och
deras placering .
Många organisationer arbetar aktivt för att finna ett trendbrott i viltolycksproblematiken och därmed
göra miljonbesparingar, minska lidandet hos såväl människor som djur och skapa en tryggare miljö
längs vårt rikstäckande vägnät. Ännu har inga revolutionerande framsteg gjorts, även om behovet är
uppenbart.
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B. Kravspecifikation
För att få en klar bild över vilka egenskaper som var önskvärda hos vår produkt, samt vilka krav vi
ställde på produkten, tog vi fram en kravspecifikation. Kravspecifikationen har kontinuerligt växt fram
då vi gradvis specificerat slutprodukten efterhand som projektet fortlöpt.

Kravspecifikation
Viltvarningssystem

senast uppdaterat 2012-05-13
K= Krav
Ö= Önskvärt

Pålitlighet
Registrera djur
Inga falska registreringar

K
Ö

Specifikation
Varje djur som passerar mätområde
Inga registreringar då ej djur detekterats

Sensorsystem
Specifikt mätavstånd
Väder- och vindbeständigt
Stabilt förankrat
Flyttbart
Stöldsäkert
Lättmonterat
Kabelfri elförsörjning
Säkerställd elförsörjning
Tydliga varningslampor

K
K
K
Ö
Ö
Ö
K
K
K

Minimum 200 meter
Ej påverka prestanda
Stöttåligt

Hemsida och databas
Användarvänlig
Lagra och presentera registreringar
Kompatibel till smartphone-app
Tilltalande design
Tillgänglig

K
K
K
Ö
K

Lättförstålig

I största möjliga mån

Aldrig avbrott
Lättolkad
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C. Projektorganisation

Referensgrupp:

Handledare:
Fawzi Halila,
Högskolan i
Halmstad

Christer Harplinger, Polisen
Mats Lindqvist, Trafikverket
Wiebke Neumann, viltforskare

Projektägare/projektgrupp:
Uno Jakobsson & Martin
Andréasson

Finansiärer:
ALMI företagspartner
Älgskadefondsföreningen

Leverantörer:
Nanoweb
SICK
Phoenix Contacts
Jonas Gustavsson
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D. Ekonomisk överblick
Ingående kapital och utfall
Finansiär

Ingående kapital

Almi
Prototyp

Utfall
22 500

21 250

Älgskadefondsföreningen
Allmänna utvecklingsmedel

5 000

0

Högskolan i Halmstad
Egen regi av projekt

2 000

1 540

29 500

23 250

Totalt
Almi
Område

Avser

Kostnad

Programmering
Nanoweb
Jonas Gustavsson

Hemsida
ILC (kontrollenhet)

17 500
3 750

Prototyp
SICK
Phoenix

Sensor
ILC (kontrollenhet)

Sponsrat
Sponsrat

Område

Avser

Kostnad

Produktutveckling

Projekt

Älgskadefondsföreningen
0

Högskolan i Halmstad
Område

Avser

Resor
Telefonsamtal
Monter
Utskrifter
Prototyp

Networking
Networking
Redovisning/Utexpo
Rapport
Prototyp

Kostnad
400
300
120
300
420
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E. Gantt-schema

Aktivitet
Faktainsamling
Idégenerering
Nulägesanalys
Val av idé
Utveckling
Affärsidé
Prototyp
Tester
Rapport
Presentation
UTEXPO

Sept

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

April

Maj
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F. Appjämförelse
Vid nyhetsgranskningen upptäcktes att Nationella viltolycksrådet har gett ut en app där användaren
får instruktioner om vad som skall göras när en viltolycka inträffat.
Appen presenterar även information om var viltolyckor rapporterats och varnar användaren med ljud
och bild då användaren kör in i ett område med flera viltolyckor inrapporterade. Nationella
viltolycksrådets app fungerar med andra ord reaktivt, medan våran app ska fungera proaktivt. Vår
app är också tänkt att fungera som tillbehör till vanliga navigationsappar, något som viltolyckas app
inte gör.
Vi anser därför inte att Nationella viltolycksrådets app är något som motsätter sig en lansering av
våran app, då de inte löser samma problem, även om vissa likheter finns. Vi ser det istället som
positivt med både en reaktiv och en proaktiv app på marknaden.

Fig1. Instruktioner för rapportering

Fig2. Varningar för viltolycksdrabbade områden

Fig3. Användaralternativ i menyn
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G. Benchmarking
Vi har under projektet studerat artikeln:
”The Comparison of Animal Detection Systems in a Test-Bed: A Quantitative Comparison of System
Reliability and Experiences with Operation and Maintenance, Final report” från 2009 av bland andra
Marcel P. Huijser.
Projektrapporten är en utvärdering av nio olika varningssystem som testades i utomhusmiljö på tama
inhägnade djur. Utefter denna rapport har vi fått inblick i vilka olika typer av sensorer som är
lämpliga för vår typ av varningssystem. Nedan förklaras de bästa sensorerna av varje typ, samt
betydande fakta.

Signaltyper






Passiv IR – area-bevakning
Mikrovågor – break-the-beam-teknologi
Laser - break-the-beam-teknologi
Aktiv IR - break-the-beam-teknologi
IR ITS Camera Technology – area-bevakning

Bäst testresultat
Tillverkare och
systemnamn

Systemtyp

Signaltyp

Max
mätavstånd per
enhet

Ungefärligt pris

Upptäckta
intrång (%)

Goodson

Break-the-beam

Aktiv IR

27 m

$260

100.00

Xtralis
(ADPRO)
Calonder
Energy (CAL
92, LS-WSWE
45)

Area-bevakning

Passiv IR

61 m

$844

95.19

Break-the-beam

Laser

300-350 m

$9 000

99.54

Reflektioner
Goodsons aktiva IR-sensorer visade på ett mycket bra resultat i testet, samtidigt som den är relativt
billig. Räckvidden är dock väldigt begränsad, varför man behöver köpa många sensorer av detta slag
för vår typ av system.
Xtralis har korta mätavstånd, varför man även här blir tvungen att köpa många enheter om den ska
användas för vårt system. Dessutom är den av area-bevakning-typen, vilket gör den mindre
kompatibel i vår produkt.
Calonder Energy är en laser-sensor med mycket lång räckvidd och hög säkerhet vad gäller att
upptäcka djuren. Vad som talar emot sensorn är att den ska sitta i terrängen och att det då blir
otympligt att ha en enda lång lasersensor över 300 meter istället för seriekopplade sensorer med
mindre mätavstånd och därmed högre flexibilitet i terräng. Dessutom är Calonder Energy det klart
dyraste alternativet.
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H. Marknadsundersökning
Nedan redovisas en sammanställning av frågor och resultat från marknadsundersökningen angående
en smartphone-app som förebygger viltolyckor i trafiken. Marknadsundersökningen gjordes i Googles
verktyg för undersökningar.
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I. SWOT

Strengths

Weaknesses

I
N
T
E
R
N
A

Unik tjänst
Marknadspotential
Revolverprincipen
Fler användningsområden
Rätt i tiden

Måste testas fullskaligt
Svårt att mäta effekten
Placering av systemen
Service och underhåll

E
X
T
E
R
N
A

Opportunities

Threats

Många potentiella
samarbetspartners
Problemet uppmärksammas
i media
Stort problem
Stor marknad även globalt
Stor samhällsnytta

Konservativ marknad
Dyra komponenter

Strengths
Nedan listas och förklaras de interna styrkor som finns hos WDNet.
Unik tjänst
Informationstjänsten som finns kopplad till sensorsystemet är det som gör vår produkt unik, och där
mycket av styrkan finns i konceptet. Möjligheter för vidareutveckling genom att
Marknadspotential
Genom att visa att det finns marknadspotential för vår produkt inom förebyggandet av viltolyckor
anser vi att ytterligare värde tillförts till projektet. Att potentiellt kunna tjäna pengar på
förebyggandet av viltolyckor är något helt nytt och något som visar att vi tänkt till en hel del över hur
vi bäst får ut vår produkt på marknaden.
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Revolverprincipen
Revolverprincipen är det som skiljer vårt sensorsystem från redan existerande system, och ökar
trovärdigheten för systemet och dess varningar.
Fler användningsområden
Systemet kan användas till fler saker än att direkt varna för viltolyckor. Ett exempel är att systemet
kan användas som mätverktyg för Trafikverket när de ska göra ombyggnader vid vägarna. Genom att
placera ut systemen längs ett vägavsnitt kan då företaget mäta viltaktiviteten, och få statistik
angående detta. Uppskattningar och beräkningar kan sedan göras för att ta beslut om vilka åtgärder
som bör tas utifrån både viltolyckssynpunkt och ekonomisk synpunkt.
Rätt i tiden
Vi känner att vårt koncept ligger helt rätt i tiden, dels då viltolyckorna ökat i antal på senare år och
allt större fokus läggs på att hitta lösningar och förbättringar. Det faktum att smartphones ökar
explosionsartat för tillfället är också någonting som talar för projektet.

Weaknesses
Genom att själva granska det egna projektet ur kritisk synpunkt kan svagheter upptäckas. Vid en
sådan granskning är det viktigt att vara ödmjuk och lägga egot åt sidan, något som projektgruppen
inte haft några problem med.
Måste testas verkligt
En svaghet med projektet är att slutgiltiga tester måste utföras i verklig miljö för att kunna se
helheten. En produkt av detta slag kan bara delvis testas under utvecklingen, och det är främst
elektronik, varningar och överföring av data som kan testas och säkerställas. Verkliga tester ger en
helt annan dimension då moment som hur människor uppfattar varningarna som ges kan analyseras.
Ett annat testrelaterat problem är svårigheten att mäta den effekt vår produkt har.
Svårt att mäta effekten
Eftersom vår produkt har med både trafikanter och vilda djur att göra kan inte problemet
standardiseras. Djur reagerar olika i olika situationer, och detsamma gäller för trafikanter. Eftersom
vårt system sätts ut med syftet att förhindra viltolyckor så är den verkliga effekten av vårt system
relativt svår att uppskatta. Även om olycksstatistiken visar på en minskning av viltolyckorna i det
område som varningar skickas ut kring vårt system, så kan detta bero på varians och inte enbart
systemet. Detsamma gäller om statistiken skulle visa på en ökning av viltolyckorna i området där ett
system finns utsatt, så behöver inte det betyda att vårt varningssystem har en negativ inverkan på
olycksrisken.
Placering av systemen
Exakt var systemet bör sättas ut kan vara svårt att avgöra eftersom det finns många parametrar att ta
hänsyn till. Vi anser att det beslutet bör tas av projektgruppen i samråd med trafikansvariga på länseller kommunalnivå med högre lokalkännedom.
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Underhåll och service
Vårt sensorsystem har känsliga komponenter som kräver service, eftersom systemet placeras
utomhus där väder och vind påfrestar. Underhåll av området krävs också i viss mån, som exempelvis
gräsklippning eller snöröjning i extrema fall. Om systemet går sönder så måste antingen en tekniker
laga det på plats, eller ta med det in till en verkstad.

Opportunities
Många potentiella samarbetspartners
Ett projekt av denna typ har många potentiella samarbetspartners. De vi räknar som potentiella
parter att föra samarbeten med i framtiden är försäkringsbolag, Trafikverket, polisen, Nationella
Viltolycksrådet och Älgskadefondsföreningen med flera.
Problemet uppmärksammas i media
Eftersom att problemet med viltolyckor uppmärksammas ofta i radio, TV och tidningar kan ett
projekt av denna typ få mycket gratis publicitet genom dessa kanaler.
Stort problem
Som vi tidigare varit inne på i denna rapport är viltolyckor ett stort problem om kostar oerhörda
summor varje år.
Stor marknad även globalt
Viltolyckor är ett i stort sett globalt problem, och vi känner inte till någon idé som liknar vår med ett
varningssystem med en tillhörande informationstjänst. Projektgruppen tror att en anledning till detta
är att det är svårt att tjäna stora pengar på detta problem, och att nytänkande entreprenörer
fokuserar på andra mer lättillgängliga marknader.
Stor samhällsnytta
Den potentiella samhällsnyttan i projektet måste lyftas fram som en god möjlighet för projektet.
Genom att trycka på detta vid sponsorsamtal tror vi att det finns stor sannolikhet att en sådan faktor
kan bli avgörande vid beslut om sponsring eller bidrag till projektet.

Threats
Konservativa aktörer
Ett potentiellt hot mot projektet är att många av de aktörer som verkar inom förebyggandet av
viltolyckor är väldigt konservativa i sitt tänk och inte särskilt öppna för att testa nya metoder. Det kan
därför bli problematiskt att få det stöd som kan krävas från insatta organisationer för att projektet
ska kunna testas på riktigt.
Dyra komponenter
Det faktum att komponenterna som krävs till framtagningen av vårt varningssystem är dyra är något
som är hot mot projektet, då det kräver en hög startbudget för att komma igång. Dyra komponenter
är också något som belastar ekonomin ytterligare om ett flertal sensorer skulle gå sönder eller bli
stulna.
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J. Prototypframtagning
Hemsida
För att ta fram hemsidan som ska ligga till grund för tjänsten valde vi att kontakta en webbyrå, då vi
själva inte har någon större erfarenhet av att bygga hemsidor sedan tidigare. Vi kollade upp vilka
alternativ vi hade och bestämde oss sedan för att, utav de som verkade seriösast, prioritera
geografisk närhet till företaget. Valet hamnade då på Nanoweb, som har sitt kontor i Tradecenter,
beläget på högskoleområdet i Halmstad.
Under första mötet förklarade vi vad vårt projekt handlar om och hur vi har tänkt att vår produkt ska
fungera i teorin. Vi fick genast ett bra gensvar på våra idéer och Nanoweb ville gärna hjälpa oss att ta
fram hemsidan och förverkliga våran idé. Dessutom gav de oss en lukrativ offert för att utföra
arbetet, då de hade överseende med att vi för tillfället studerade på högskolan och hade begränsade
tillgångar att röra oss med.
Efter att vi skakat hand på att ta hjälp av Nanowebs tjänster hade vi kontinuerlig kontakt via mail,
telefon och möten. Till en början försatte vi Nanoweb i vänteläge, då vi var tvungna att specificera
hur hemsidan skulle se ut, vilken information den skulle ge och så vidare. Dessutom var vi tvungna
att skaffa finansiering för kostnaderna, som vi inte hade råd att täcka på egen hand.
I slutet av april hade vi sedan en tid tillbaka klart med finansieringen av hemsidan och vi hade genom
diskussion sinsemellan, med handledare, viltforskare och Nanoweb själva utarbetat en bild av hur vi
ville att hemsidan skulle se ut och vilken information den skulle delge.
Under slutdiskussionen kom vi överens om ett pristak på 14 000 SEK exkl. moms för utvecklingen av
hemsidan. Priset var från början satt till 15 000 SEK och i själva verket trodde Nanoweb att priset
kom att hamna på 12 000 SEK exklusive moms för utfört arbete. Projektgruppen ville dock sätta ett
tak på prislappen för att ha marginaler att arbeta med. I priset förhandlades det fram att webbserver
skulle ingå under hela maj månad, då demonstrationen av produkten skulle äga rum.
Nanoweb hjälpte även till att undersöka vilka domännamn som fanns tillgängliga för vår hemsida.
Under diskussion kom vi fram till att vi ville ha ett enkelt domännamn som relaterade till vår produkt.
I slutändan valde vi att investera i wdnet.se, som fanns ledigt och är så som vår produkts logotyp är
utformad. Domännamn som var uppe för diskussion, men valdes bort var bland annat wildnet,
wdnetwork, wd.net, wdn och wildlifdetection. Alla dessa förslag valdes bort, då vi ville ha ett kort
koncist domännamn som relaterade till vår logotyp framför en mer produktförklarande domän.
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Komponenter
För att ta fram en funktionsprototyp för demonstration av vår produkt behövde vi primärt två
komponenter: en sensor som samlar in informationen och en hemsida som presenterar
informationen. Som ovan nämnt kontaktades Nanoweb för att utveckla hemsidan åt oss. För att
slippa så många mellanhänder som möjligt när vi skulle få tag på sensorerna bestämde vi oss för att
kontakta SICK, som är en tillverkare och återförsäljare av diverse teknikkomponenter.
På SICK hjälpte man oss att välja ut just den fotocell som passade bäst för vårt ändamål. Man
förklarade dock för oss att det skulle behövas en signalomvandlare för att omvandla signalen från
fotocellen till informationen vi ville presentera på hemsidan. Eftersom SICK och Phoenix Contacts har
ett nära samarbete rekommenderades vi att kontakta Phoenix Contacts. För Phoenix förklarade vi att
vi ville ha en PLC kompatibel med fotocellen vi köpt av SICK. Det visade sig att PLCn som skulle
behövas kosta cirka 2700 kronor att köpa loss. Vi förklarade vår situation som studenter med
begränsad projektbudget, och Phoenix var väldigt behjälpliga och lånade ut PLCn till oss. I slutändan
bestämde sig även SICK för att hjälpa oss med vårt projekt på bästa vis och valde att sponsra oss med
fotocellen vi beställt.
Programmering
Då Phoenix Contacts överlämnade PLCn, som vi fick låna under projektet, förklarade de hur vi skulle
gå till väga för att programmera signalomvandlaren för att få ut den data vi ville. Vi satte oss ner och
försökte oss på att programmera enheten, men då ingen av oss har någon större erfarenhet av
programmering bestämde vi oss tidigt för att det skulle ta så pass lång tid att genomföra att det var
bättre att köpa tjänsten av en programmerare.
Det visade sig att Jonas Gustavsson på Phoenix Contacts hade eget företag, JMG Automation, vid
sidan av sin anställning på Phoenix och gärna hjälpte oss med programmeringen. 500 SEK i timmen
och ett pristak på 3 000 SEK exklusive moms kom vi överens om som en rimlig summa för att Jonas
skulle utföra programmeringsarbetet åt oss.
Visualisering
För att demonstrera vårt koncept på ett överskådligt vis byggdes ett miniatyrlandskap upp med en
väg, skog på båda sidorna av vägen, en sensor, två varningslampor och en signalomvandlare som
kopplas till datorn vid demonstration av systemet. På detta vis kunde vi visualisera alla steg i
konceptet och på så vis lättare få intressenter att förstå konceptet, då det ger möjlighet att berätta
och demonstrera konceptet på en och samma gång.
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K. Tester
Statistik

K1 (2)

Testmiljö

Bild 1. Sensorn uppsatt vid
projektrummets ingång.

Bild 2. Reflektorn uppsatt vid
projektrummets ingång.

Bild 3. Testområdet.
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No

Falsk varning

Misslyckad registrering

Slutar fungera

Felar

4 Sensorer

5 Databas

6 Signalöverföring

Energiförsörjning Slutar fungera

Slutar fungera

Sensorer

3 Sensorer

2

1

Failure mode

Function / Part /
Operation

Systemet slutar fungera Funktionstest

Systemet varnar ej, inga Funktionstest
registreringar

Risk för olycka

Funktionstest

Programmeringsfel,
kabelfel

Inga registreringar lagras Simulering

Strömavbrott, hårdvarufel Inga registreringar lagras Simulering

Ingen varning trots fara

Bygga en hållfast
testrigg för
sensorer

Planned action

20 Backup-databas,
speglade
lagringsdiskar
24 Säkerställa
programmering och
kablage

2 4 3

84 Bättre sensorer

3 7 4

2 5 2

60 Sensorer som ej
påverkas av yttre
omständigheter,
revolverprincipen

Projektgruppen

Projektgruppen

Projektgruppen

Projektgruppen

Projektgruppen

Responsible

Säkerställa
Projektgruppen
programmering och
kablage

-

-

-

18 Reservkälla för energi -

54 Bättre och säkrare
sensorer, säker
testrigg

3 4 5

1 9 2

3 9 2

ACTION-STATUS

Uno Jakobsson, M artin Andréasson

Issued by

Functional Specification-Technical Regulation (link if possible)

Po S Pd RPN Recommended action

1st RATING

Prototyp, Hårdvara

Status - Hardware/Digital modell

M achine No.

Undesirable customer effects
Effects of failure on syst. / part /
operation
Testing - Simulation

5-13-12 11:48

Date Time Updated

Drawing-Part No.

Varning trots ingen fara Påverkar trovärdigheten Funktionstest

Strömavbrott

Hårdvarufel, våld,
missriktad stråle

Causes of failure

CHARACTERISTICS OF FAILURE

PART

Date Performed

M ain Function / Operation

5-2-12

WDNet prototyp 1

Varningssystem och tjänst

Varna trafikanter för vilt

Part/Operation name.

L1 (1)

M ain system / Sub-system

2012-05-05

5-5-2012

5-5-2012

5-5-2012

5-5-2012

5-5-2012

Follow up date

WDNet

Project

Issue

1 4 3

2 5 2

3 7 4

3 4 5

1 9 2

2 9 2

12

20

84

60

18

36

UJ, MA

UJ, MA

UJ, MA

UJ, MA

UJ, MA

UJ, MA

VerificationsPo S Pd RPN Sign

2nd RATING

SICK, Phoenix Contacts, Nanoweb

Supplier

L. FMEA
G

G

G

G

G

G

Status

6

0

0

M. Prototypbilder

M1 (1)

N. Exempelvarning

N1 (1)

O. Sensorspecifikation

O1 (4)

O2 (4)

O3 (4)

O4 (4)

P. Datablad kontrollenhet

P1 (3)

P2 (3)

P3 (3)

Q. Datablad modem

Q1 (3)

Q2 (3)

Q3 (3)

R. Programmering PC Worx

R1 (1)

S. Hemsida
Bild 1. Startsida.

Bild 2. Interaktiv karta.

Bild 3. Statistiksida för systemet.
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T. Ekonomiska kalkyler
Testperiod
Intäkter
Sponsring
Applikation
Totalt

1 080 000
210 000
1 290 000

Kostnader
System
Underhåll
Applikation
Övriga kostnader
Totalt

360 000
72 000
100 000
60 000
592 000

Resultat

698 000

Lansering
År 1
Intäkter
Sponsring
Applikation
Totalt

År 2

År 3

1 080 000
245 000
1 325 000

1 080 000
315 000
1 395 000

1 080 000
385 000
1 465 000

Kostnader
System
Övriga kostnader
Totalt

360 000
30 000
390 000

360 000
30 000
390 000

360 000
30 000
390 000

Resultat

935 000

1 005 000

1 075 000

T1 (1)

U. Fakturor

U1 (2)

U2 (2)

