TNO-rapport
Inro/VK/1999-02

AVG onderweg

TNO Inro
Schoemakerstraat 97
Postbus 6041
2600 JA Delft
Telefoon 015 269 69 00
Fax
015 269 77 82
Internet http://www.inro.tno.nl

Recente ontwikkelingen in Automatische Voertuiggeleiding
voor het wegverkeer; implicaties voor het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

Contactpersoon

B. van Arem

Datum

Mei 1999
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook, zonder
voorafgaande toestemming van TNO.
Indien dit rapport in opdracht werd
uitgebracht, wordt voor de rechten en
verplichtingen van opdrachtgever en
opdrachtnemer verwezen naar de
‘Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten aan TNO’, dan wel de
betreffende terzake tussen partijen
gesloten overeenkomst.
Het ter inzage geven van het TNO-rapport
aan direct belanghebbenden is toegestaan.

99/NK/046
ISBN 90-6743-594-5
Afdeling Verkeer

Auteur(s)

B. van Arem
J.J. Soeteman

© 2003TNO

TNO Inro doet onderzoek en geeft adviezen op het gebied
van infrastructuur, transport en regionale ontwikkeling met
als doel versterking van de regionale concurrentiekracht.

Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO

i

99/NK/046

VOORWOORD

Nederland was van 15-19 juni 1998 het toneel van Demo’98. Tijdens Demo’98 werd op en rond
Rijksweg 11 bij Rijnwoude de ‘state of the art’ gedemonstreerd van systemen voor Automatische
Voertuiggeleiding.
Dit rapport beschrijft het mogelijke vervolg op Demo’98, enerzijds beschreven vanuit het groeiende
aanbod van systemen, anderzijds vanuit de specifieke rolopvatting door het ministerie van Verkeer en
Waterstaat.
De werkzaamheden die hebben geleid tot dit rapport zijn uitgevoerd in de periode van oktober 1998mei 1999 en werden gezamenlijk uitgevoerd door J.J. Soeteman van de Adviesdienst Verkeer en
Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat en door B. van Arem van TNO Inro.
De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op een beperkte literatuurstudie en op een aantal
gesprekken met experts en belanghebbenden. De auteurs zijn de volgende personen erkentelijk voor
hun deelname aan deze gesprekken:
•

de heer J. Staals (DAF Trucks)

•

de heer drs. P.T. Wilbers (NOVEM)

•

de heer dr. ir. A.R.A. van der Horst (TNO Technische Menskunde)

•

de heer ir. C. Witziers (TNO Wegtransportmiddelen)

•

de heer ir. T. Heijer (SWOV/TU Delft)
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KORTE SAMENVATTING

“AVG onderweg – Recente ontwikkelingen in Automatische Voertuiggeleiding; implicaties voor het
ministerie van Verkeer en Waterstaat.”
De ontwikkelingen binnen Automatische Voertuiggeleiding zijn de afgelopen jaren in een
stroomversnelling geraakt. Dit niet alleen door de voortgang in technologische ontwikkelingen, maar
ook door de inspanningen op dit gebied van grote internationale consortia.
In dit rapport staan vier systemen centraal die op korte termijn in de praktijk toepasbaar zijn:
•

de Adaptive Cruise Control, die commercieel verkrijgbaar is in de Mercedes S Klasse;

•

het lane-departure warning systeem, waarmee ondersteuning wordt gegeven om binnen de
belijning te blijven; dit systeem is commercieel leverbaar op de Mercedes Actros vrachtwagen;

•

het Stop & Go systeem, waarmee het rijden in files vergaand wordt ondersteund;

•

External Cruise Control (ECC), dat varieert van extern een bestuurder informeren over geldende
snelheidslimieten tot ingrijpen in de snelheid van een voertuig.

Dit rapport geeft aanbevelingen hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat op deze ontwikkelingen
kan inhaken, uitgaande van de het standpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat ten
aanzien van Automatische Voertuiggeleiding.
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ABSTRACT

“ AVG on the move Recent developments in Automatic Vehicle Guidance for road traffic – the implications for the
Ministry of Transport, Public Works and Water Management”
Developments relating to Automatic Vehicle Guidance have accelerated in recent years. Not only as a
result of the progress in technological developments, but also as a result of the efforts made in this
area by large international consortiums.
This report focuses on four systems that could become operational in the short term:
•

Adaptive Cruise Control, commercially available in the Mercedes Benz S class;

•

Lane-departure warning system which supports vehicles in remaining within the road markings is
commercially available on Mercedes Benz Actros lorries;

•

Stop & Go system which provides extensive support in congested traffic;

•

External Cruise Control (ECC) which varies from providing information to drivers on prevailing
speed limits from an external source to intervention in a vehicle’s speed.

This report includes recommendations to the Ministry of Transport, Public Works and Water
Management on ways in which these developments can be incorporated in the Ministry’s stance on
Automatic Vehicle Guidance.
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SAMENVATTING

De ontwikkelingen binnen Automatische Voertuiggeleiding zijn de afgelopen jaren in een
stroomversnelling geraakt. Dit niet alleen door de voortgang in technologische ontwikkelingen, maar
ook door de inspanningen op dit gebied van grote internationale consortia. Dit rapport geeft
aanbevelingen hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat op deze ontwikkelingen kan inhaken.
Nederland was van 15-19 juni 1998 het toneel van Demo’98. Tijdens Demo’98 werd op en rond
Rijksweg 11 bij Rijnwoude de ‘state of the art’ gedemonstreerd van systemen voor Automatische
Voertuiggeleiding. Figuur S.1 toont volledig geautomatiseerd rijden door PATH tijdens Demo’98.

Figuur S.1: De PATH demo tijdens Demo’98

vi

99/NK/046

Zo dit systeem ooit werkelijkheid zal worden, zal dat niet op korte termijn zijn. In dit rapport staan
vier systemen centraal die op korte termijn in de praktijk toepasbaar zijn. De volgende systemen zijn
of komen binnenkort op de markt:
•

de Adaptive Cruise Control, die commercieel verkrijgbaar is in de Mercedes S Klasse;

•

het lane-departure warning systeem, waarmee ondersteuning wordt gegeven om binnen de
belijning te blijven; dit systeem is commercieel leverbaar op de Mercedes Actros vrachtwagen;

•

het Stop & Go systeem, waarmee het rijden in files vergaand wordt ondersteund.

Daarnaast is ook een ontwikkeling gaande vanuit de collectieve sector, gebruik makend van door de
industrie ontwikkelde technieken. Door ontwikkelingen in het automatiseren van de longitudinale
controle (zoals bij de ACC en de Stop & Go) te combineren met voertuig-wal communicatie is het
mogelijk extern te informeren over geldende snelheidslimieten of in uiterste vorm in te grijpen in de
snelheid van het voertuig. Deze systemen worden in dit rapport generiek aangeduid met External
Cruise Control (ECC).
Het beleidskader dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat wordt gehanteerd gaat uit van:
•

het beoordelen van de technische ontwikkelingen met voor de korte termijn een nadruk op
veiligheid en

•

waar zich kansen voordoen de aanknopingspunten voor beleid onderzoeken.

Voor de onderzochte systemen wordt het volgende aanbevolen:
Systeem

Aanbeveling

Adaptive Cruise Control

Uitgebreid onderzoek in simulaties is uitgevoerd, met als resultaat zowel
positieve als negatieve effecten op veiligheid, milieu en benutting. De
eerste generatie is op de markt. Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten in de praktijk te verifiëren door middel van een pilot. Dit ter
onderbouwing van stimulerende dan wel regulerende maatregelen door
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het systeem is in ontwikkeling bij de industrie. De aangekondigde
invoering is over 5-10 jaar. Er is weinig bekend over de werking, het ontwikkelingsstadium en de effecten op beleidsdoelen. Aanbevolen wordt
waar mogelijk de ontwikkeling te beoordelen, bijvoorbeeld door deelname in relevante Europese projecten. De rol van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat kan hierbij bestaan uit:

Stop & Go

•

het onderzoeken van effecten door middel van simulatie- en gedragsstudies en

•

het nagaan van consequenties voor regelgeving.
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Lane Departure Warning

External Cruise Control

Met name in de Verenigde Staten is door de industrie in de praktijk
onderzoek gedaan, met als resultaat met name positieve effecten op
veiligheid. De eerste generatie is op de markt. Aanbevolen wordt de
onderzoeksresultaten in de praktijk te verifiëren door middel van een
pilot. Dit ter onderbouwing van stimulerende dan wel regulerende maatregelen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In diverse landen wordt geëxperimenteerd in stedelijke en rurale
omgevingen. Positieve effecten worden verwacht op de veiligheid.
Andere varianten en toepassingsgebieden zijn nog nauwelijks onderzocht
en kunnen positief bijdragen aan veiligheid, milieu en benutting.
Aanbevolen wordt:
•

de beleidsrelevantie van varianten en toepassingsomgevingen te
onderzoeken en in kaart te brengen

•

de ontwikkelingen van het Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA)
experiment in Tilburg af te wachten alvorens andere praktische
experimenten te starten.

viii

99/NK/046

SUMMARY

Developments relating to Automatic Vehicle Guidance have accelerated in recent years. Not only as a
result of the progress in technological developments, but also as a result of the efforts made in this
area by large international consortiums. This report includes recommendations to the Ministry of
Transport, Public Works and Water Management on ways in which these developments can be
incorporated in the Ministry’s stance on Automatic Vehicle Guidance.
Between 15 and 19 June 1998, the Netherlands was the setting for Demo ’98. During Demo ’98 stateof-the-art systems for Automatic Vehicle Guidance were demonstrated on and around Rijksweg 11 in
the vicinity of Rijnwoude. Figure S.1 below shows fully automatic driving by PATH during Demo
’98.

Figure S.1: The PATH demonstration during Demo ’98.

Whether or not this system will ever become a reality, it will certainly not be in the short term. This
report focuses on four systems that could become operational in the short term. The following
systems are or will soon be available on the market:
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•

Adaptive Cruise Control (ACC), commercially available in the Mercedes Benz S class.

•

Lane-departure warning system which supports vehicles in remaining within the lines is
commercially available on Mercedes Benz Actros lorries.

•

Stop & Go system which provides extensive support during congested traffic.

Another development is being pursued in the collective sector on the basis technologies developed by
the industry. By combining developments in the computerisation of longitudinal control (as used in
ACC and Stop & Go) with vehicle-road-side communication, it is possible to provide external
information on prevailing speed limits or to intervene in a vehicle’s speed in extreme cases. In this
report, these systems are referred to by the generic term External Cruise Control (ECC).
In this context, the policy of the Ministry of Transport, Public Works and Water Management is
based on
•

monitoring technical developments that emphasise safety in the short term

•

studying policy options whenever the opportunity arises.

The following recommendations are proposed with regard to the systems that have been studied:
System

Recommendation

Adaptive Cruise Control

Extensive research has been undertaken into simulations that have
resulted in both positive and negative effects on safety, the environment
and utilisation. The first generation is available on the market. It is
recommended that the results of the research are verified in practice by
means of a fleet study. This will support the stimulative and/or legislative
measures introduced by the Ministry.
This system is being developed by the industry. It has been announced
that introduction will take place in 5 to 10 years time. Very little is
known about the operation, stage of development and effects on policy
objectives. It is recommended that this development is monitored
wherever possible, for instance by participating in relevant European
projects. The Ministry of Transport, Public Works and Management’s
role could consist of

Stop & Go

•

Lane Departure Warning

studying the effects by means of simulation and behavioural studies
and

• examining the consequences on legislation.
Practical research has been carried out in the United States in particular.
The results show a particularly positive effect on safety. The first
generation is now on the market. It is recommended that the results of the
research are verified in practice by means of a fleet study. This will
support the stimulating and/or legislating measures introduced by the
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External Cruise Control

Ministry. This will support the stimulative and/or legislative measures
introduced by the Ministry.
Experiments are being carried in both urban and rural areas in many
countries. It is expected to have a positive effect on safety. Other
variations and applications have hardly been examined and could make a
positive contribution to safety, the environment and utilisation.
The following recommendations are proposed:
•

Study and identify the relevance to the policy of variations and
application environments.

•

Wait for the developments of the Intelligent Speed Adaptation (ISA)
experiment in Tilburg before initiating other practical experiments.
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1

INLEIDING

1.1

Context

Het automatiseren van de rijtaak is een ontwikkeling die de laatste jaren steeds meer in de
belangstelling is komen te staan. Demonstraties zoals in Japan in 1996, in San Diego in 1997
(Demo’97) en in Nederland (Demo’98), hebben laten zien dat een groot aantal toepassingen een
perspectief kunnen bieden op een veiliger verkeerssysteem en, op de langere termijn, een betere
benutting van de capaciteit van de weg. Daarnaast is door gebruik te maken van AVG (Automatische
Voertuiggeleiding) een harmonieuzere afwikkeling van het verkeer mogelijk zodat ook het verlagen
van de uitstoot per voertuig mogelijk is.

1.2

Doel van dit rapport

De ontwikkelingen op het gebied van Automatische Voertuiggeleiding vinden op dit moment primair
plaats vanuit de industrie. Het doel van de industrie is het verkopen van auto’s en het zich scherper
onderscheiden van concurrenten door het toepassen van geavanceerde systemen. Verkoopargumenten
hierbij zijn de individuele veiligheid en comfort.
Overheden hebben andere doelstellingen: een betere benutting van het wegennet, een veiliger
verkeerssysteem en minder uitstoot. Ontwikkelingen uit de industrie kunnen een bijdrage leveren aan
het realiseren van deze doelstellingen. Deze bijdrage kan worden gerealiseerd door de
ontwikkelingen actief te volgen en door waar mogelijk aan te haken bij voor het ministerie van
Verkeer en Waterstaat relevante ontwikkelingen en daar waar nodig te stimuleren of te reguleren.
Dit rapport geeft aanbevelingen hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat kan inhaken op deze
ontwikkelingen.

1.3

Actuele ontwikkelingen

Eén van deze systemen voor Automatische Voertuiggeleiding is inmiddels op de markt: de Adaptive
cruise control (ACC). Andere systemen zijn door de auto-industrie aangekondigd en worden op korte
termijn verwacht. Deze generatie systemen ondersteunen de bestuurder bij de rijtaak door
gedeeltelijke automatisering van de snelheidsregeling (ACC, Stop & Go, External cruise control ECC) of ondersteunen de bestuurder bij het tussen de belijning blijven (Lane departure warning).
De voortgang in de techniek maakt steeds geavanceerdere toepassingen mogelijk, de automobielindustrie maakt hier gebruik van. Al bestaande toepassingen zullen de komende jaren aanzienlijk
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verbeterd worden en op steeds grotere schaal toegepast worden. Een analogie met de introductie van
systemen als ABS en de airbag, die in korte tijd een plaats in de moderne auto hebben veroverd is op
zijn plaats. Door vertegenwoordigers van de automobiel industrie is in het Europese ADASE project
een te verwachten groeipad aangegeven (Figuur1.1).

Longitudinal Control

+ Lateral Control

S&G ++

S&G

ACC

UDA

RDA

Autonomous
Driving

TrajCal
RDWS
LDWS
PAss
FCW

LCA

CrossA

BSM

Incar-Entertainment
Infrastructure
Political and Societal Aspects
Legal and Social Aspects
HMI
Technology

Figuur 1.1: Groeipad Automatische Voertuiggeleiding over de weg volgens het ADASE project.
In hun visie zal na de ACC en het ‘Lane departure warning’-systeem (die in enkele generaties nog
sterk verbeterd zullen worden) de Stop & Go systemen hun intrede doen. Hiermee wordt automatisch
de snelheid geregeld tijdens het filerijden tot een maximum van 40 km/u. Stop & Go zal opgevolgd
worden door Stop & Go + (S&G++), waarmee ook het sturen tijdens het filerijden wordt
geautomatiseerd. Vervolgens kan het pad via concepten voor Rural Driving Assistant (RDA) en
Urban Driving Assistent (UDA) leiden tot volledig geautomatiseerd rijden. Overigens wordt ook
binnen het ADASE project verschillend gedacht over de vraag of het inderdaad tot volledig
geautomatiseerd rijden zal komen.
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1.4

Inhoud van dit rapport

In dit rapport wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op een viertal toepassingen die of al commercieel
beschikbaar zijn of dat binnenkort kunnen zijn. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op het beleidskader
zoals dat momenteel van kracht is van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In hoofdstuk 4 wordt
dieper ingegaan op de verwachte effecten van de verschillende toepassingen op verkeersstromen,
veiligheid en milieu. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen.
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2

KORTE TERMIJN TOEPASSINGEN

2.1

Inleiding

In dit rapport staan vier toepassingen centraal die op korte termijn een impact kunnen hebben op het
verkeer- en vervoerssysteem. Deze toepassingen zijn:
•

Adaptive Cruise Control

•

Stop & Go

•

External cruise control

•

Lane departure warning

Ontwikkelingen in het vrachtverkeer en het openbaar vervoer, waarbij uitgegaan wordt van
toepassingen in een gecontroleerde omgeving, zoals de FROG peoplemover, het CombiRoad project
en de ontwikkelingen bij HOV Eindhoven vallen buiten het kader van dit rapport.

2.2

Adaptive Cruise Control

Het eerste systeem dat commercieel verkrijgbaar was is de Adaptive cruise control (ACC) waarmee
niet alleen de snelheid zoveel mogelijk constant wordt gehouden maar ook de afstand tot de
voorganger in acht wordt genomen. Komt de auto te dicht bij een voorganger dan zal het ACC
systeem binnen bepaalde grenzen snelheid verminderen, is de afstand groot genoeg dan zal het
systeem snelheid vermeerderen tot de ingestelde snelheid op de cruise control. In 1998 heeft
DaimlerBenz dit systeem geïntroduceerd in de nieuwe S-klasse, BMW en Volkswagen zullen
binnenkort volgen met hun high-end modellen. Ook in Japan is het systeem al op de markt. Naar
verwachting zal op middellange termijn de ACC ook verkrijgbaar zijn in de middenklasse auto’s.

2.3

Stop & Go

De huidige generatie ACC’s werkt alleen bij snelheden hoger dan circa 60 km/u. Een volgende stap
in de ontwikkeling is het gebruik van deze techniek bij lagere snelheden (van 0 tot 40 km/u). Een
interessante toepassing hiervan is het gebruik in het fileverkeer. Het systeem ontleent hieraan dan ook
de benaming ‘file-automaat’. Volgens vertegenwoordigers van de Europese automobiel industrie in
het Europese ADASE project (ADASE roadmap, 1998) wordt de commerciële introductie van dit
systeem over ongeveer vijf jaar verwacht. De functionaliteit bestaat dan alleen nog uit het
automatisch ‘remmen en gas geven’, het sturen blijft in deze eerste generatie de verantwoording van
de bestuurder.
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2.4

External cruise control

De automatisering van de longitudinale rijtaak zoals de ACC die biedt, geeft ook mogelijkheden tot
beïnvloeding van de snelheid vanaf de wal. Tal van varianten zijn hierbij mogelijk; van informerende
systemen waarbij de bestuurder alleen geïnformeerd wordt over geldende snelheidslimieten tot
controlerende systemen waarbij de bestuurder in ultieme vorm zelf geen controle meer heeft over de
snelheid van het voertuig. De snelheidslimiet kan verder een statisch of een dynamisch karakter
hebben.
Pilots met dergelijke systemen vinden op dit moment plaats in Nederland (ISA) in een stedelijke
omgeving en in Zweden zowel in een stedelijke als rurale omgeving. Toepassingen op de snelweg
lijken ook perspectief te bieden maar zijn nog niet voorzien. Experimenten met snelheidsbeïnvloeding in combinatie met verkeersregelinstallaties zijn uitgevoerd in het 4de kader programma
project Urban Drive Control (UDC).

2.5

Lane departure warning

Naast het automatiseren van de longitudinale besturing, ‘de snelheid’, zijn er ook ontwikkelingen
gaande op het gebied van het automatiseren van de laterale controle, ‘het sturen’. Het eerste systeem
dat op de markt zal komen is het ‘Lane departure warning’ systeem. Een systeem dat gebruik makend
van camera’s en ‘lane detection’ waarschuwt als de auto onbedoeld buiten de belijning komt.
Aanpassingen aan de infrastructuur zijn hiervoor in principe niet nodig. Daimler-Benz heeft
aangekondigd dat dit systeem vanaf voorjaar ’99 geleverd gaat worden op de Actros Truck.
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3

BELEIDSKADER

3.1

Verwachting

De verwachtingen rond Automatische Voertuiggeleiding zijn bij veel partijen hooggespannen. In de
Perspectieven Nota (V&W 1999a), de tussenstap naar het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan,
wordt een nieuwe technologie als Automatische Voertuiggeleiding gezien als mogelijke optie voor de
oplossing van mobiliteitsproblemen. Met Automatische Voertuiggeleiding is op termijn een betere
doorstroming mogelijk, en is winst te behalen op het gebied van leefbaarheid en collectieve veiligheid.
De vraag is echter of de verwachtingen rond Automatische Voertuiggeleiding niet te hoog gespannen
zijn. De huidige ontwikkelingen zijn over het algemeen niet ingezet om deze beleidsdoelen te
bereiken. Het zijn ontwikkelingen vanuit de industrie om auto’s aantrekkelijker te maken voor de
consument door verbetering van het rijcomfort, de betrouwbaarheid en de individuele veiligheid.
Helemaal zwart-wit is deze tegenstelling niet: de auto-industrie is een onderdeel van de samenleving
en zal dan ook als maatschappelijk bewust ondernemer opereren. Beleidsdoelen op het gebied van
verkeer en vervoer zullen doorwerken in de producten.

3.2

Samen werken aan Automatische Voertuiggeleiding

Om de voordelen van Automatische Voertuiggeleiding beleidsmatig te kunnen benutten en nadelen te
ondervangen of te compenseren wordt in het rapport “Samen werken aan Automatische Voertuiggeleiding; aanzet tot een businessplan” (V&W, 1998) een aanpak op twee niveaus voorgesteld:
•

Ten eerste het uitvoeren van concrete projecten die kunnen werken als katalysator bij kennisontwikkeling. Onderhavig rapport geeft een aanzet tot een invulling van dit niveau. De nadruk
ligt hierbij op de korte termijn.

•

Ten tweede doet “Samen werken aan Automatische Voertuiggeleiding” de aanbeveling een
Platform in te stellen. Dit om onderlinge afstemming en kennisuitwisseling te faciliteren. Deze
activiteit is inmiddels geadopteerd door ITS-Nederland.
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3.3

Rol van Overheid en industrie: concept Kadernota Voertuigbeleid

De vraag blijft welke rol het ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen deze, sterk door de
industrie gestuurde ontwikkeling op zich moet nemen. In de concept kadernota Voertuigbeleid
(V&W, 1999b) wordt de volgende aanzet gegeven tot een nadere invulling hiervan in ontwikkelingen
met betrekking tot het voertuig.
Zowel de overheid als de industrie hebben historisch gezien een duidelijke rol. De industrie richt zich
op ontwikkeling, productie en verkoop van producten. De overheid stelt, ter waarborging van het
algemeen belang, eisen aan deze producten.
Om te bevorderen dat nieuwe ontwikkelingen aansluiten bij beleidsdoelen is het van belang over een
goed netwerk binnen de automobielindustrie te beschikken en waar relevant samenwerking te zoeken.
De industrie blijft hierbij sturend in de ontwikkelingen. Nederland kan zich profileren door:
• specifieke omstandigheden met een hoge verkeersvraag en een hoogwaardig verkeerssysteem;
• de voordelen van een onafhankelijk proeftuin;
• onafhankelijk Europese proeftuin voor niet-Europese producenten.
Verder wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat de ontwikkelingen volgen. Om keuzen te kunnen
maken over welke technologie vanuit het beleidsperspectief gestimuleerd dient te worden is het van
belang een overzicht te hebben van alle relevante ontwikkelingen, inclusief een toetsingskader. De rol
die het ministerie van Verkeer en Waterstaat vervolgens op zich kan nemen is afhankelijk van de
ontwikkeling :
• bij neutrale ontwikkelingen zal het ministerie van Verkeer en Waterstaat geen actie ondernemen;
• bij positieve ontwikkelingen kan actie ondernomen worden, bijvoorbeeld door het uit de weg
nemen van belemmeringen of het organiseren van pilots;
• bij negatieve ontwikkelingen kunnen acties worden genomen door regulerend op te treden.
Dit rapport doet een voorstel tot een praktische invulling van deze rollen met betrekking tot korte
termijn ontwikkelingen op het gebied van Automatische Voertuiggeleiding. Vier ontwikkelingen
dienen zich prominent aan als relevante ontwikkeling en bieden kansen voor het ministerie van
Verkeer en Waterstaat om:
• samenwerking met de automobielindustrie gericht gestalte te geven;
• in een vroeg stadium een standpunt en bijbehorende rol ten aanzien van deze ontwikkelingen in te
nemen;
• tot een aanzet en uitwerking van een toetsingskader te komen, gevalideerd aan de praktijk.
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4

VERWACHTE EFFECTEN

4.1

Inleiding

Systemen voor Automatische Voertuiggeleiding worden nog maar weinig toegepast in ‘echt’ verkeer
op de weg. Studies naar effecten van de verschillende systemen hebben tot dusver voornamelijk het
karakter gehad van modelstudies, laboratoriumstudies en pilots, vaak in een gecontroleerde omgeving
en op beperkte schaal. Een aantal systemen is of komt binnenkort op de markt. Dit opent
mogelijkheden om in de praktijk de effecten op het verkeer en vervoerssysteem vast te stellen.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van bestaande kennis van effecten van de in hoofdstuk
2 beschreven systemen:
•

Adaptive Cruise Control

•

Stop & Go

•

Lane Departure Warning

•

External Cruise Control

4.2

Adaptive Cruise Control

De effecten van Adaptive Cruise Control zijn, voorafgaand aan de marktintroductie ervan, zeer
uitgebreid onderzocht. Daarbij worden wisselende veronderstellingen gedaan over:
•

instelbaarheid van de volgafstand als functie van de snelheid

•

deceleratie en snelheidsbereik

•

mate van instelbaarheid door de bestuurder.

Effecten op de verkeersstromen.
De verwachte effecten op de verkeersstromen op autosnelwegen zijn onderzocht in simulatiestudies
(Zwaneveld en Van Arem, 1997). Zolang de ingestelde volgafstand niet te groot is, leidt een flinke
penetratie van auto’s met Adaptive Cruise Control niet tot een afname van de capaciteit. Een
verbetering van de stabiliteit van de verkeersstroom treedt wel op doordat de Adaptive Cruise Control
de snelheid geleidelijker regelt dan een menselijke bestuurder. Daardoor neemt het aantal
schokgolven af, wat als indicatie kan worden gezien voor een betere verkeersafwikkeling en –veiligheid.
Effecten op veiligheid
De invloed van de Adaptive Cruise Control op veiligheid is vooral onderzocht via het gedrag van de
bestuurder in rijsimulatoren en experimentele auto’s. Daarbij worden zowel positieve aspecten (het
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systeem is prettig en comfortabel) als negatieve aspecten (de bestuurder wordt minder alert)
vastgesteld (Hogema, van der Horst & Janssen, 1994). Bij de marktintroductie van de systemen wordt
verwacht dat de fabrikanten in het uiteindelijke product de negatieve aspecten minimaliseren, om
daarmee ook de acceptatie van het product te verhogen. Voorzover bekend zijn er nog geen resultaten
openbaar gemaakt van gedragsonderzoek naar een daadwerkelijk op de markt geïntroduceerde
Adaptive Cruise Control.
Effecten op milieu
De invloed van Adaptive Cruise Control op het milieu is veelbelovend en vaak onderbelicht. Doordat
de Adaptive Cruise Control de snelheid van de auto zeer nauwkeurig regelt, kan een aanzienlijke
besparing op het energiegebruik (zo’n 10-15% zie Vanderschuren et al., 1997) en brandstofverbruik
worden gerealiseerd. Bij een voldoende penetratie van auto’s met Adaptive Cruise Control treden
deze voordelen ook op bij auto’s in dezelfde verkeersstroom maar zonder Adaptive Cruise Control. In
Wilbers (1995) wordt geconcludeerd dat de toepassing van een electronische (conventionele) cruise
control leidt tot een brandstofbesparing van 5-10%.

4.3

Stop & Go

Stop & Go kan worden gezien als een uitbreiding van de Adaptive Cruise Control bij lage snelheden
en is met name bedoeld ter ondersteuning van het regelen van de snelheid en afstand tot een
voorligger in congestieverkeer. De industrie heeft aangegeven ‘Stop & Go’ te zien als een systeem
dat op een termijn van zo’n 5 jaar als product op de markt kan worden gebracht, maar heeft weinig
bekend gemaakt over de werking ervan. Belangrijke aspecten waarover onduidelijkheid bestaat zijn:
•

instelbaarheid van de volgafstand als functie van de snelheid

•

deceleratie en snelheidsbereik

•

mate van instelbaarheid door de bestuurder.

•

gedrag van het systeem wanneer het snelheidsbereik wordt verlaten

•

HMI aspecten

Over de effecten is maar zeer weinig bekend. Het effect op de doorstroming kan positief zijn (sneller
oplossen van files), maar ook negatief (onduidelijkheid gedrag rond grenzen van het snelheidsbereik).
Met betrekking tot veiligheid, gedrag en milieu zijn geen resultaten bekend.
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4.4

Lane Departure Warning

Effecten op verkeersstromen
Het verwachte directe effect van Lane Departure Warning op verkeersstromen is beperkt. Indirecte
effecten kunnen optreden als gevolg van het voorkomen van ongevallen en als gevolg van
veranderingen in rijstrookwisselgedrag.
Effecten op veiligheid
De verwachte effecten op de veiligheid zijn groot. In de Verenigde Staten geeft de National Highway
Transportation Safety Authority (NHTSA) aan dat 32% van de ongevallen met dodelijke afloop
buiten stedelijke gebieden te maken hebben met auto’s die van de weg raken (ITS International,
1998). In Nederland werd door de AVV (1996) vastgesteld dat op autosnelwegen 32% van de
ongevallen op autosnelwegen te maken hebben met auto’s die de rijbaan verlaten. Voor ongevallen
met dodelijke afloop was dat zelfs 38%.
Door BMW is een systeem in ontwikkeling dat niet alleen de belijning herkent maar tevens bij
dreigende afwijkingen door middel van een kleine ingreep op het stuur de bestuurder een indicatie
geeft van de benodigde stuurcorrectie. De bestuurder behoudt daarbij de volledige controle. In De
Vos et al. (1996) wordt gerapporteerd dat dit systeem leidt tot een afname van de visuele
werkbelasting van de bestuurder. Daarnaast werd een door een toename van de minimale ‘Time to
Lane Crossing’ gevonden. Dit is een indicatie voor een verbetering van de veiligheid van het
bestuurdersgedrag.
Effecten op milieu
Van het effect van Lane Departure Warning op het milieu zijn geen resultaten bekend. Gezien de
functie van het systeem worden geen belangrijke effecten verwacht.

4.5

External Cruise Control

Het onderzoek naar de mogelijkheden om de snelheid van auto’s extern te beïnvloeden richt zich in
Nederland vooralsnog vooral op Intelligente Snelheids Aanpassing in stedelijk gebied (ISA), zie
bijvoorbeeld Veenbaas & Oostenbrink (1997) en Molin & Timmermans (1998). In Zweden wordt een
zeer uitgebreid programma uitgevoerd op het gebied van snelheidsaanpassing (SNRA-ARENA,
1996), dat betrekking heeft op stedelijke en rurale wegen.
Effecten op verkeersstromen
Met betrekking tot de doorstroming (met name op het hoofdwegennet) is weinig bekend van het
effect van External Cruise Control. Effecten op de verkeersstroom hangen sterk af van de wijze van
aanpassing van de snelheid door de bestuurder. Indien er sprake is van sterke mate van aanpassing zal
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de snelheid van de verkeersstroom afnemen (zie bijvoorbeeld Hogema et al, 1998), maar het is
afhankelijk van de wijze van aansturen van de snelheidslimiet en de actuele verkeerscondities of dit
leidt tot een verbetering dan wel verslechtering van de verkeersafwikkeling.
Een indicatie van de mogelijke effecten op de verkeersafwikkeling kan worden afgeleid uit de steeds
intensievere handhaving van de maximum snelheid op autosnelwegen. In Malenstein & van
Loosbroek (1998) wordt beschreven hoe de toepassing van strikte handhaving van de maximumsnelheid leidt tot een afname van 40% van de hoeveelheid file.
Een andere indicatie kan worden afgeleid uit de resultaten van het experiment voor homogeniseren
op autosnelwegen (Heidemij, 1993). Daarin werden bij dreigende filevorming aangepaste
adviessnelheden getoond via het signaleringssysteem boven de weg, met als doel het homogeniseren
van het verkeer ter voorkoming of uitstel van files. Deze maatregel leidde tot significant lagere
snelheden bij eenzelfde intensiteitsniveau, hetgeen werd toegeschreven aan een toename van de
verkeersvraag tussen de voor- en nameting in het experiment. Een effect op de capaciteit werd niet
geconstateerd. Wel werd een afname geconstateerd in het aantal schokgolven en werd een meer
evenwichtige verdeling geconstateerd van het verkeer over de rijstroken.
Effecten op veiligheid.
Omdat er een duidelijk verband bestaat tussen onveiligheid en (te) hard rijden zijn de verwachtingen
van ‘External Cruise Control’ als snelheidsbeheersingsinstrument op het gebied van veiligheid zeer
hoog. In Zweden werd gevonden dat de stedelijke toepassing van ECC (Intelligente Snelheidsadaptatie – ISA) leidt tot beter en veiliger verkeersgedrag (Almqvist & Nygard, 1997). In het
MASTER-project werd geëxperimenteerd met een extern aangestuurde snelheidsbegrenzer (Várhelyi,
Comte & Mäkinen, 1998). Daarbij bleek echter ook dat in gevallen waarin de externe snelheidslimiet
hoger is dan de vrije snelheidskeuze van een bestuurder, de bestuurder juist harder ging rijden.
In Molin & Timmermans (1998) wordt geconstateerd dat het beste draagvlak voor Intelligente
Snelheidsadapters bij bestuurders bestaat voor:
•

wegen binnen de bebouwde kom

•

(rurale) wegen buiten de bebouwde kom zonder apart fietspad

•

gevaarlijke situaties.

Er is weinig bekend over de effecten van dergelijke systemen op het hoofdwegennet en 80km wegen.
Effecten op het milieu
Met betrekking tot milieuaspecten kunnen resultaten worden afgeleid uit gerelateerd onderzoek met
betrekking tot ‘gewone’ snelheidsbegrenzers:
•

In Dings, Dijkstra & Metz (1998) wordt geschat dat snelheidsbegrenzing op bestelwagens en
lichte trucks leidt tot een reductie van 8% van de uitstoot aan schadelijke stoffen.
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•

De ‘Ecodrive’ is een apparaat dat het toerental en de snelheid van een auto begrenst. Dit apparaat
werd door de firma Carglass in 85 Ford Transits ingebouwd (Vlaar, 1997). De Ecodrive leidde tot
een besparing van 6% in brandstofverbruik. Ongeveer de helft van de chauffeurs reageerden
negatief op de Ecodrive en gaven aan dat de beperking tot onveilige situatie leidde. Er was geen
verandering in het schadebeeld. De investering werd binnen een jaar terugverdiend.

4.6

Samenvatting effecten

In tabel 4.1 wordt een samenvatting gegeven van de effecten voor zover nu bekend. In het geval dat
zowel negatieve als positieve effecten mogelijk zijn, wordt dit aangegeven met ‘-/+’. Een neutraal
effect wordt aangeduid met ‘0’. Een vraagteken betekent dat de aangegeven effecten niet door
onderzoek zijn onderbouwd.
Tabel 4.1: Effecten van systemen
Doorstroming
Adaptive Cruise Control
Stop & Go
Lane Departure Warning
External Cruise Control

0/+
-/+?
0
+?

Veiligheid
-/+
?
++
-/++

Milieu
+
?
0
+
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5

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

5.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn vier AVG systemen beschreven die op korte termijn toepasbaar zijn of in beperkte
mate reeds op de markt zijn. Te verwachten is dat deze systemen effecten zullen hebben op het
vervoerssysteem in termen van verkeersveiligheid, milieu en doorstroming. In dit hoofdstuk worden
per systeem -uitgaande van de bekende effecten en het beleidskader van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat aanbevelingen gegeven ten aanzien van nodige acties door het ministerie van Verkeer
en Waterstaat.

5.2

Adaptive Cruise Control

Uitgebreid onderzoek in simulaties is uitgevoerd, met als resultaat zowel positieve als negatieve
effecten op veiligheid, milieu en benutting. De eerste generatie is op de markt, in volgende generaties
zal het systeem naar verwachting nog sterk verbeterd worden.
Het belang van een onderzoek naar de effecten is zonder meer groot. Op de eerste plaats vanwege de
te verwachten penetratiegraad van dit systeem. De automobielindustrie geeft aan dat de introductie
vergelijkbaar zal plaatsvinden als introducties van bijvoorbeeld ABS en de Airbag. Dit betekent een
eerste introductie in de topmodellen waarna geleidelijk ook de middenklassers zullen worden
uitgerust met dit systeem. De penetratie van dit systeem in het verkeerssysteem zal dan ook binnen
een tiental jaar al aanzienlijk zijn.
Op de tweede plaats is verder onderzoek van belang omdat er op basis van simulatie- en
gedragsonderzoek een breed scala van zowel positieve als negatieve effecten te verwachten is.
Aangezien resultaten van veldstudies van commercieel beschikbare systemen niet bekend zijn is het
van belang deze effecten in de praktijk te valideren door middel van een pilot. Dit ter onderbouwing
van een standpunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op de ontwikkeling en invoer van de
ACC, al dan niet gevolgd door stimulerende dan wel regulerende maatregelen.
Een dergelijke pilot zal uitgevoerd moeten worden in samenwerking met een fleet owner. Onderzocht
zal moeten worden wat de mogelijkheden zijn van subsidiemaatregelen bij EZ. Het DEMOprogramma heeft bijvoorbeeld als doel het bevorderen van de marktintroductie van kansrijke
milieutechnische innovaties en sluit goed aan bij een dergelijke studie.
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5.3

Stop & Go

Het systeem is in ontwikkeling bij de industrie. De aangekondigde invoering is over 5-10 jaar. Er is,
buiten de industrie, weinig bekend over de werking, ontwikkelingsstadium en mogelijke effecten op
beleidsdoelen. Gezien de hoge verwachtingen die de industrie heeft van de toepassing
(vertegenwoordigers van de automobielindustrie beschouwen het als een ‘killer application’) moet
rekening worden gehouden met een voortvarende ontwikkeling en introductie van de Stop & Go.
Aanbevolen wordt dan ook waar mogelijk de ontwikkeling te beoordelen. Een mogelijkheid hiervoor
is er bijvoorbeeld door deelname in relevante Europese projecten. Dit kan zowel op het gebied van de
daadwerkelijke verdere uitwerking van het systeem als op het gebied van de ‘overview’-projecten
waarin gewerkt wordt aan een geharmoniseerde invoer van dit soort toepassingen in Europa.
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat dient zich hierbij te profileren als een innovatieve
organisatie die als een serieuze gesprekspartner kan fungeren bij dit soort ontwikkelingen. De huidige
deelname van Rijkswaterstaat in het EU-project ADASE is hiervoor een goed uitgangspunt.
De rol van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in deze Europese projecten kan zijn:
•

Het beoordelen van de ontwikkelingen;

•

Het onderzoeken van effecten op het verkeer en vervoer systeem door middel van simulatie- en
gedragsstudies en pilots;

•

Nagaan van consequenties voor regelgeving;

5.4

Lane Departure Warning

Met name in de Verenigde Staten is door de industrie in de praktijk onderzoek gedaan naar de
effecten van Lane departure warning systemen. De verwachtingen die door de resultaten gewekt
worden ten aanzien van de verbetering van veiligheid zijn hoog. Hierbij moet aangetekend worden
dat dit onderzoek is gedaan ter ondersteuning van de verkoop van het product en dus waarschijnlijk
niet door onafhankelijke instanties is uitgevoerd.
De eerste generatie systemen is op de markt. Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten in de
praktijk te verifiëren door middel van een pilot. Dit ter onderbouwing van stimulerende dan wel
regulerende maatregelen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tevens wordt aanbevolen
onderzoek te verrichten naar de gevolgen voor de werking van het systeem bij veranderingen in of
afwijkingen van de belijning. Deze studie dient in samenwerking met ‘fleet owners’ te worden
uitgevoerd. Samenwerking met Nederlandse vrachtwagenindustrie is aantrekkelijk. Ook hier lijken
mogelijkheden te zijn in EZ subsidie regelingen.
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5.5

External Cruise Control

In diverse landen wordt geëxperimenteerd met de External Cruise Control in stedelijke en rurale
omgevingen. Positieve effecten worden verwacht op de veiligheid. Andere varianten en toepassingsgebieden zijn nog nauwelijks onderzocht en bieden perspectief op een positieve bijdrage aan
beleidsdoelstellingen zoals verbetering van de veiligheid en milieu en een verdere benutting van het
wegennet.
Aanbevolen wordt:
•

de beleidsrelevantie van varianten en toepassingsomgevingen van ECC toepassingen in kaart te
brengen en verder te onderzoeken;

•

De ontwikkelingen van het ISA experiment in Tilburg af te wachten alvorens andere praktische
experimenten te starten. Resultaten van ISA op zowel het technisch vlak als op acceptatie en
gedrag van de eindgebruiker kunnen dan in andere domeinen gevalideerd worden.
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5.6

Samenvatting aanbevelingen

Voor de onderzochte systemen wordt het volgende aanbevolen:
Systeem

Aanbeveling

Adaptive Cruise Control

Uitgebreid onderzoek in simulaties is uitgevoerd, met als resultaat zowel
positieve als negatieve effecten op veiligheid, milieu en benutting. De
eerste generatie is op de markt. Aanbevolen wordt de onderzoeksresultaten in de praktijk te verifiëren door middel van een pilot. Dit ter
onderbouwing van stimulerende dan wel regulerende maatregelen door
het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Het systeem is in ontwikkeling bij de industrie. De aangekondigde
invoering is over 5-10 jaar. Er is weinig bekend over de werking,
ontwikkelingsstadium en effecten op beleidsdoelen. Aanbevolen wordt
waar mogelijk de ontwikkeling te beoordelen, bijvoorbeeld door
deelname in relevante Europese projecten. De rol van het ministerie van
Verkeer en Waterstaat kan hierbij bestaan uit:

Stop & Go

•

Lane Departure Warning

External Cruise Control

het onderzoeken van effecten door middel van simulatie- en
gedragsstudies en

• het nagaan consequenties voor regelgeving.
Met name in de Verenigde Staten is door de industrie in de praktijk
onderzoek gedaan, met als resultaat met name positieve effecten op
veiligheid. De eerste generatie is op de markt. Aanbevolen wordt de
onderzoeksresultaten in de praktijk te verifiëren door middel van een
pilot. Dit ter onderbouwing van stimulerende dan wel regulerende
maatregelen door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
In diverse landen wordt geëxperimenteerd in stedelijke en rurale
omgevingen. Positieve effecten worden verwacht op de veiligheid.
Andere varianten en toepassingsgebieden zijn nog nauwelijks onderzocht
en kunnen positief bijdragen aan veiligheid, milieu en benutting.
Aanbevolen wordt om
•

de beleidsrelevantie van varianten en toepassingsomgevingen te
onderzoeken en in kaart te brengen en

•

de ontwikkelingen van het ISA experiment in Tilburg af te wachten
alvorens andere praktische experimenten te starten.
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