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Abstract

Autonomous vehicles' impact on the infrastructure
development - A study on changing needs for digital
and  physical infrastructure
Erika Karlsson & Jenny Wikström

The conversion towards a more automated transport system causes new 
challenges for information sharing, responsibilities and 
infrastructure requirements. This study examines autonomous vehicles’ 
need of reliable information and infrastructure, and how it affects 
the future road transport system, with focus on road signs. The 
purpose of the study is to investigate how cooperation among 
different actors can meet the vehicles’ need of information, with the 
assumption of mixed traffic including vehicles of different 
automation levels. Interviews were conducted with representatives 
from the automotive industry, the transport administration, the 
transport agency and a transport research lab. The results indicate 
great complexity and diversity among the actors perspectives upon how 
the automated transport system will be designed in the future. It is 
clear that autonomous driving will be limited to geofenced areas and 
restricted under special conditions, at least in the near future. 
Redundant and secure information obtained e.g. from digital maps, 
cloud services and vehicle sensors will be important for the future 
automated vehicle to make accurate strategic-, tactical- and 
operational decisions. Further, it is important that actors 
collaborate and share this information with each other.
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Populärvetenskaplig sammanfattning  

Den stora automatiserings- och digitaliseringstrend som råder har även gjort avtryck i 

trafiksystemet och fordonsindustrin. Den mänskliga föraren får allt mindre ansvar och 

bilar utrustas med delsystem som fungerar som människans förlängda arm. Den snabba 

tekniska utvecklingen av autonoma system, i kombination med robusta 

uppkopplingsmöjligheter, innebär att flera fordonstillverkare har annonserat att de 

kommer ha autonoma fordon klara till 2020. De självkörande fordonen förväntas förändra 

människors sätt att resa, men även föra med sig andra positiva konsekvenser såsom ökad 

säkerhet, mindre utsläpp och bättre trafikflöden. Just nu befinner vi oss i upptakten av 

denna transformation av trafiksystemet och mycket arbete återstår för att möjliggöra 

denna omställning. Den digitala infrastrukturen kommer att spela en nyckelroll, men även 

den fysiska infrastrukturen anses vara en avgörande faktor för att tillgodose autonoma 

fordon med den information de behöver. Det är dock ännu ovisst vilka specifika 

anpassningar som krävs för att förse autonoma fordons behov och hur samordning ska 

ske mellan olika aktörer för att möjliggöra detta.  

Detta examensarbete har genomförts i samarbete med ÅF Infrastructure AB och syftet är 

att undersöka hur framtidens vägtransportsystem kan komma att utformas för att 

tillgodose autonoma fordons behov vad avser information. För att avgränsa arbetet är 

fokus för studien information i vägmärken. Informationen i dagens fysiska vägmärken är 

knapphändig, men tillräcklig för en människa att fatta korrekta beslut. Frågan är om den 

statiska informationen är tillräcklig för en autonom bil? Tillgängligheten till dynamisk 

digital information kan vidare innebära att behovet av fysiska vägmärken försvinner, 

samtidigt som nya användningsområden kan uppkomma. Hur skall då informationen 

kommuniceras till autonoma fordon och hur ska aktörer samverka för att förse fordonen 

med tillförlitlig information? För att besvara dessa frågor har bland annat aktörer inom 

fordonsindustri, myndigheter och forskningsprojekt intervjuats och totalt 9 intervjuer har 

genomförts. Detta för att erhålla en nyanserad bild över vilka möjligheter och utmaningar 

som existerar, både vad avser teknik och samverkan, när det handlar om att förse 

autonoma fordon med tillförlitlig information.  

Att utröna hur framtidens trafiksystem kan komma att utformas är en komplicerad 

uppgift. Vad som framgått ur intervjuerna är autonoma fordon kommer behöva förhålla 

sig till fysiska vägmärken i ett framtida transportsystem. Detta med anledning av att 

mänskliga förare och äldre bilmodeller kommer att trafikera våra vägar under en lång tid 

framöver, men också på grund av att det är svårt att lita på att digital information alltid är 

korrekt och uppdaterad. Trots den bristande tillförlitligheten i digital information så är de 

autonoma fordonen i behov av dynamisk realtidsinformation. Detta är av vikt dels ur ett 

säkerhetsperspektiv då autonoma bilar kommer begränsas från att köra under vissa 

förhållanden, men även för att fordonen ska kunna planera rutten i god tid. Sådan frekvent 
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uppdaterad information kan inte tillhandahållas genom fysiska vägskyltar, och därför är 

tillgång till tillförlitlig realtidsinformation av stor vikt för de självkörande fordonen.  

Från intervjuerna framgår det vidare att det inte existerar några specifika riktlinjer för hur 

digital och fysisk infrastruktur ska utformas för att passa de autonoma fordonens behov. 

Myndigheter har intagit ett mer reaktivt förhållningssätt och de är restriktiva med att 

anpassa den fysiska infrastrukturen efter autonoma fordon, likväl som de är motvilliga till 

att ta för stort ansvar i att tillhandahålla kvalitetssäkrad data. Av denna anledning styrs 

utvecklingen av transportsystemet till stor del av fordonsindustrin, där olika tillverkare 

kommer med åtskilda lösningar. Det är tydligt att en samordning av trafiksystemet är 

nödvändig på en internationell nivå, men även på nationell nivå borde myndigheterna ta 

en tydligare ledarroll för att styra utvecklingen för att främja samhällets intressen.  
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Förord 

Detta examensarbete utgör det slutgiltiga momentet av civilingenjörsutbildningen system 

i teknik och samhälle vid Uppsala universitet och har genomförts i samarbete med ÅF 

Infrastructure AB. Arbetet är skrivet av Jenny Wikström och Erika Karlsson och vi har 

tillsammans tagit lika stort ansvar för samtliga delar i rapporten, likväl som i arbetet med 

intervjuer och informationsinsamling. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Lena Engstedt på ÅF Infrastructure som gett 

oss möjligheten att skriva detta arbete och som med stor entusiasm har smittat av sig med 

sitt brinnande intresse för området. Lena har varit ett utmärkt bollplank och vi är mycket 

tacksamma för goda råd och vägledning. Vidare vill vi tacka vår ämnesgranskare 

Christian Rohner på IT-institutionen vid Uppsala Universitet som bidragit med både tid, 

stöd och värdefulla kommentarer under arbetets gång. Vi vill även tacka övriga 

medarbetare på järnvägsektionen på ÅF Infrastructure, där vi haft vår arbetsplats, för ett 

varmt välkomnande och många och intressanta samtal.   

Slutligen vill vi rikta en stor tacksamhet mot de intervjupersoner som ställt upp i denna 

studie och bidragit till dess slutgiltiga resultat. Dessa personer har varit stora 

inspirationskällor och bidragit till gedigen kunskap på området. Utan dessa personer hade 

inte arbetet varit möjligt.  

Vi önskar er en trevlig läsning! 

 

Jenny Wikström och Erika Karlsson  

Solna, juni 2018  
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Ordlista  

Autonomt fordon Ett fordon anses vara autonomt när det kan navigera och 

utföra köruppgifterna oberoende av föraren eller annan yttre 

kontroll. En annan benämning är självkörande fordon. 

 

Automatiserings- 

nivåer 

Detta begrepp hänvisar till Society of Automotive 

Engineers, SAE:s, sex nivåer för olika grad av autonoma 

fordon (se avsnitt 2.2.1).   

 

Automatiskt 

körsystem 

Med automatiskt körsystem avses ett system som 

självständigt kan kontrollera och föra ett fordon 

(Bjelfvenstam 2018).  

 

Basstation Till en basstation skickas radiosignaler från en 

kommunikationsenhet, exempelvis en mobiltelefon. 

Basstationen i sin tur skickar signalen vidare, via andra 

basstationer, styrenheter och mobilväxlar, till rätt mottagare. 

 

Beredskapsnivå I denna rapport syftar begreppet beredskapsnivå till att ett 

fordon intar ett läge där beredskapen höjs, exempelvis 

genom att aktivera vissa funktioner såsom sensorer hos 

bilen. 

 

Blandtrafik I denna rapport syftar begreppet blandtrafik på ett 

transportsystem bestående av fordon av olika 

automatiseringsnivåer.  

  

Cellulär 

kommunikation 

 

 

 

 

Digital infrastruktur 

Kommunikation mellan olika enheter som förflyttar sig 

mellan geografiska områden, så kallade celler. Förutom 

mobiltelefoner består det cellulära systemet av basstationer, 

styrenheter och mobilväxlar, och tillsammans bygger dessa 

komponenter upp ett cellulärt kommunikationsnätverk.   

 

Med digital infrastruktur avses teknisk utrustning som 

möjliggör informationsdelning. Inkluderat i detta begrepp 

hör sådant som fysiska master och basstationer, samt 

protokoll och standarder.  

 

Geofencing Sv: Geografisk tillträdeskontroll. Ett fordon hindras tillträde 

till ett visst område beroende på yttre omständigheter som 

exempelvis väder, alternativt fordonsspecifika förhållanden 

som exempelvis fordonshöjd.  

 

Kartering Processen att samla in- och lagra data i en karta.  

  

Kooperativt ITS Samverkande intelligenta transportsystem (Eng: 

Cooperative ITS, C-ITS) avser kommunikation mellan olika 

enheter som är utrustade med kommunikationsutrustning, se 

avsnitt 2.1.1. 
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Protokoll 

 

 

Trafiksystem  

 

Transportsystem 

 

Avser en överenskommelse om hur två eller flera enheter 

ska kommunicera med varandra.  

 

Trafiksystem syftar till vägburen transport i ett land. 

 

Transportsystem innefattar samtliga transportmedel i ett 

land.  

  

Styrenhet Eng: Electronic Control Unit (ECU). En överordnad enhet 

som styr över ett eller flera av fordonets inbyggda system. 

Ett modernt fordon kan vara utrustat med upp till 80 

styrenheter (Computer Hope 2017). 

 

Vägmarkering Vägmarkeringar är vita målningar på vägen som används för 

att reglera trafiken, varna eller vägleda trafikanter. De kan 

användas separat eller tillsammans med vägmärken (SFS 

2007:90, 4 kap. §§2-3).  

 

Vägmiljö Olika vägmiljöer har olika kännetecknande egenskaper vad 

gäller geometrisk utformning och komplexitet. Olika 

vägmiljöer är exempelvis landsväg, motorväg eller 

stadstrafik.  

 

Vägmärke Vägmärken är fysiska skyltar med symboler som informerar 

föraren om rådande förhållanden eller trafikregler. 

Vägmärken delas in i kategorierna varningsmärken, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, 

anvinsningsmärken, lokaliseringsmärken och 

upplysningsmärken. För varje enskilt vägmärkes betydelse 

se vägmärkesförordningen  (SFS 2007:90, 2 kap. §5). 
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1. Inledning  

I det inledande avsnittet ges en introduktion till ämnesområdet för trafiksystem och 

autonoma fordon. Därefter formuleras syftet med studien och tre forskningsfrågor som 

studien ämnar besvara. Avsnittet avslutas med att redogöra för de avgränsningar som 

gjorts.   

1.1 Introduktion 

Automatisering och digitalisering är två av ledorden i den pågående transformationen av 

transportsystemet. Incitamentet för omvandlingen är den fortgående urbaniseringen med 

trängselproblem, produktivitetsminskning och negativ miljöpåverkan till följd. Den 

tekniska utvecklingen medför att förarens uppgifter ersätts med tekniska system, något 

som förväntas bidra till ett säkrare trafiksystem och förbättrad effektivitet (FFI 2015). För 

att uppnå positiva resultat inom detta ställs det därför höga krav på fordonets tekniska 

utrustning, såsom kameror och sensorer, såväl som på uppkoppling menar Larsson 

(2018). Fordon som utrustats med sådana automatiserade funktioner benämns som 

autonoma eller självkörande och delas in i olika nivåer efter kapacitet att köra 

självständigt i en situation eller miljö. För att möjliggöra fullständigt autonom körning är 

det nödvändigt att dessa funktioner kan prestera likvärt eller mer effektivt än en människa 

(Sullivan 2017).  

För att komma fram med den helt autonoma bilen pågår en kapplöpning mellan 

biltillverkare. Även andra tjänsteföretag såsom Google, Apple och Uber, vilka inte 

naturligt relateras med fordonsindustrin, har även de anslutit till skaran av traditionella 

fordonstillverkare för att driva utvecklingen framåt (Bardt 2017). De nya aktörsinträdena 

kan ses som en följd av att själva bilen har fått mindre betydelse, samtidigt som 

användarens upplevelse har ökat i värde (Sullivan 2015). För ett säkert och smidigt 

framförande av fordonet krävs det vidare att bilen försörjs med tillförlitlig statisk och 

dynamisk information vilket följaktligen ställer krav på den digitala infrastrukturen. 

Uppkoppling och kartteknik ses som de kanske mest kritiska faktorerna för att att tillföra 

nödvändig digital data till fordonet, men bilarna kommer även utrustas med redundanta 

system för att förbättra det autonoma framförandet (Sullivan 2015). 

Omställningen av trafiksystemet innebär följaktligen att det uppkommer nya medel att 

konkurrera med inom fordonsindustrin. Detta medför att marknaden blir attraktiv för nya 

spelare och öppnar upp för nya marknadsinträden (Bardt 2017). Bland annat får företag 

med digital nätverkskompetens en viktig konkurrensfördel när det gäller att tillgodose 

fordon med digitala produkter och applikationer. Generering och möjligheten till 

hantering av stora mängder data är också viktiga förmågor hos aktörerna inom 

fordonsindustrin för att de ska ha en chans att konkurrera på marknaden (Bardt 2017).  

I en bransch som sedan länge präglats av konkurrens ställs nu dessutom krav på 

samarbeten mellan aktörerna på marknaden (Bardt 2017). Dessa samarbeten måste ske 

över nationsgränser och både mellan fordonstillverkare och myndigheter. Som nämnt är 
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information viktig för såväl framförandet av autonoma fordon, likväl som det är ett viktigt 

för fordonstillverkarna ur konkurrenssynpunkt. Detta kräver ett kooperativt intelligent 

transportsystem där data delas mellan fordon- och fordon, och fordon- och infrastruktur 

(Eiter et al. 2016). Av denna anledning är det av intresse att undersöka hur den digitala 

infrastrukturen skulle kunna se ut för att tillgodose autonoma bilar med den information 

som är nödvändig för säkra beslutsfattanden. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att skapa en övergripande bild över hur framtidens 

trafiksystem kan komma att utformas för att passa autonoma fordons behov. Arbetet har 

vidare tre skilda perspektiv; information, fysisk och digital infrastruktur, samt ansvar. Av 

denna anledning är syftar rapporten till att undersöka vilken information som efterfrågas 

hos autonoma fordon och hur denna information kan komma att delas i detta framtida 

trafiksystem.  Vidare är syftet att undersöka hur aktörer kan komma att samverka för att 

tillgängliggöra den information som behövs för autonoma bilars beslutsfattande. Studien 

avgränsas till att undersöka detta med utgångspunkt i vägmärken, då detta är ett exempel 

på nödvändig information för autonoma fordon. Detta syfte leder fram till följande 

forskningsfrågor:  

▪ Hur kan informationen i vägmärken komma att användas i framtidens autonoma 

fordon? 

 

▪ Vilka faktorer påverkar valet av kommunikationsteknik för att förmedla 

informationen i vägmärken till framtidens autonoma fordon? 

 

▪ Hur kan aktörsroller komma att se ut för att förse autonoma fordon med 

tillförlitlig digital information? 

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsas till att närmare undersöka informationen i 12 utvalda vägmärken inom 

kategorierna Förbudsmärken och Varningsmärken. Då dessa kategorier har en tydlig 

koppling till säkerhet i trafiken beslutades det att dessa var lämpliga för studien. Vidare 

kommer fokus i studien handla om hur dessa 12 vägmärken kan komma att användas ur 

säkerhetssynpunkt. Resultaten för dessa utvalda vägmärken förväntas vidare kunna bidra 

till att slutsatser även kan dras för resterande vägmärken inom dessa kategorier.  

Som nämnt finns ett säkerhetsperspektiv i detta arbete. Ordet kan ha olika betydelse i 

skilda sammanhang, men i denna rapport syftar ordet till ett  säkert framförande av 

fordonet. I och med detta kommer forskningsfrågorna att behandla hur exempelvis 

informationen eller tekniken kan användas i syfte att minska risken för olyckor. Av denna 

anledning kommer exempelvis inte bilens krocksäkerhet eller säkerhetsfrågor kring 

dataintrång belysas i studien.  



11 
 

Inom ramen för undersökningen antas vidare ett trafiksystem med blandtrafik, bestående 

av bilar av olika automatiseringsgrad. Detta innebär att trafiksystemet består av både 

mänskliga och autonoma förare. Vidare kommer utgångspunkten i studien vara fordon av 

automatiseringsnivå 4, hög automatiseringsgrad, enligt SAE:s automatiseringsnivåer (se 

avsnitt 2.2.1). Studien antar därmed ett framtidsperspektiv. Det är vidare svårt att uttala 

sig om det scenario som beskrivs kommer att infalla, eller hur långt fram i tiden 

trafiksystemet kommer att vara utformat på det sätt som ovan beskrivs.  

Trafiksystemet sträcker sig över landsgränser och det är nödvändigt med samverkan 

mellan länder i utformningen av ett nytt trafiksystem. Studien är dock geografiskt 

avgränsad till Sverige vilket innebär att utgångspunkt i studien är de förutsättningar som 

råder i landet vad exempelvis gäller väginfrastruktur och tillgänglig digital data. 

Majoriteten av de intervjuade personerna representerar också svenska aktörer och projekt, 

både inom privat och offentlig sektor. Slutsatser som kan dras är därför aktuella för 

Sverige, och möjligen andra länder som har liknande förutsättningar.  
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en bakgrund till Intelligenta Transportsystem att gås igenom där 

bland annat olika ITS-applikationer och tekniska komponenter tas upp. Vidare kommer 

autonoma fordon och tillhörande funktioner beskrivas. Därefter tas kommunikation och 

digital infrastruktur upp. Avslutningsvis beskrivs hur vägsystemet i Sverige är uppbyggt 

idag.   

2.1 Intelligenta transportsystem 

Intelligenta transportsystem, ITS, är samlingsnamnet för system där information- och 

kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet och kan beskrivas som en 

digitalisering av transportsystemet. Med hjälp av ny teknik kan olika tjänster och 

applikationer tillhandahållas vilka förbättrar och underlättar användningen av 

väginfrastrukturen genom att mer information tillgängliggörs för trafikanterna. Vidare 

förväntas tekniken bidra till ett  säkrare, smartare och mer samordnat transportsystem 

(2010/40/EU). En mer utförlig genomgång av olika ITS-applikationer och deras 

funktioner ges i avsnitt  2.1.2.  

En nödvändighet för ett utökat ITS och digitaliserat transportsystem är uppkoppling av 

trafiksystemets olika delar. Infrastruktur, fordon och användare måste kunna sända och 

ta emot information gällande trafiksystemet löpande (Roberg 2017). Utbredningen av ITS 

skapar också förutsättningar för autonoma fordon att utvecklas och etableras.  

2.1.1 Kommunikationsenheter  

För ett pålitligt och effektivt transportsystem är det av vikt att arkitekturen för 

fordonskommunikation byggs på ett bra sätt (Papadimitratos et al. 2009). Enligt Kosch et 

al. (2009) består kommunikationsarkitekturen för ITS av i huvudsak fyra delar. Dessa är 

fordonsenhet, väginfrastruktur, central infrastruktur och personlig utrustning, se Figur 

1, där var och en av de olika delarna innehåller en kommunikationsutrustning som 

kopplas till en gateway för enheten. En gateway kan beskrivas som en nätverksnod som 

kopplar samman- och möjliggör kommunikation mellan enheter med skilda protokoll. De 

fyra kommunikationsenheterna kan alltså sammankopplas med varandra vilket skapar ett 

Kooperativt ITS. Enheterna kommunicerar med varandra, antingen direkt inom samma 

nätverk eller indirekt genom olika nätverk. Nedan följer en närmare förklaring av de olika 

enheterna.  
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Figur 1. Illustration över kommunikationskomponenterna i ett ITS-system (Wikström 

2018). 

 

Fordonsenheter  Hårdvara för kommunikation är nödvändigt för att ett fordon 

ska kunna dela och ta emot data från andra fordon och 

infrastrukturen. Hårdvaran är dessutom kopplad till fordonets 

inbyggda nätverk, för att kunna dela den insamlade data som 

nätverket samlar till andra fordon. Genom anslutning till 

trådlöst internet kan fordonet dessutom dela denna information 

med den centrala enheten (Kosch et al. 2009).  

 

Väginfrastruktur  ITS komponenter i väginfrastruktur är exempelvis variabla 

meddelandeskyltar och trafikljus som är utrustade med 

kommunikationsutrustning. Dessa komponenter kan sända ut 

information till fordonen eller fungera som relästationer för 

kommunikation mellan fordon. Genom att dessutom vara 

anslutna till internet kan infrastrukturen dela information 

mellan centralstationer och fordon (Kosch et al. 2009).  

 

Centralstationer  Från centralstationer drivs centralstyrda applikationer och 

tjänster, ofta från en organisatorisk enhet. Exempel på 

centralstationer är trafikledningsaktörer som kontrollerar 

väginfrastrukturen eller reklambolag som distribuerar lokal 

reklam (Kosch et al. 2009). 

 

Personlig  utrustning  Mobiltelefoner eller GPS-enheter är exempel på personlig 

utrustning vilka kan tillhandahålla ITS-applikationer. Dessa 

komponenter kan vara kompatibla för att kommunicera med 

andra fordon och infrastruktur (Kosch et al. 2009). 
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2.1.2 ITS-applikationer 

ITS-applikationer delas vanligtvis in i efter vilken funktion de har i transportsystemet. De 

tre huvudkategorierna är säkerhetsfunktioner, effektivitetsfunktioner och 

komfortfunktioner, och kan vidare delas in i underkategorier menar Dar et al. (2010). De 

olika applikationerna kan finnas att tillgå i de olika kommunikationsenheterna som 

beskrevs i föregående avsnitt. I denna rapport är framförallt säkerhets- och 

effektivitetsfunktioner relevanta, varvid dessa kategorier beskrivs mer ingående nedan.  

 Säkerhetsfunktioner   

Kollisions- 

undvikande  

Den första typen av applikationer används för att varna föraren 

i situationer när en kollision är sannolik. Exempelvis räknas 

applikationer som håller ett säkert avstånd till framförvarande 

fordon som en kollisionsundvikande funktion. Denna 

kommunikation kan exempelvis ske genom V2V-

kommunikation eller sensorsystem. I fyrvägskorsningar är det 

också möjligt att infrastrukturen genom väginfrastruktur 

skickar ut varningar när en kollision är nära att ske (Dar et al. 

2010). 

 

Vägskyltsnotifiering  Dessa applikationer förmedlar den information som vanligtvis 

finns i vägskyltar till föraren i förtid. Exempel på applikation 

inom denna kategori är kurvvarningssystem. Information om 

exempelvis väglag, krökning och hastighetsbegränsning 

kommuniceras från infrastrukturen till fordonet som sedan kan 

ta beslut om eller rekommendera föraren en hastighet. 

Information från infrastrukturen bör ha hög tillförlitlighet och 

prioritet menar Dar et al. (2010). 

 

Incidenthantering  Dessa applikationer är aktuella när en incident väl inträffat. Det 

intelligenta incidenthanteringssystemet kan exempelvis varna 

fordon som närmar sig kollisionsplatsen eller varna för 

utryckningsfordon som är på väg till platsen (Dar et al. 2010). 

 

Effektivitetsfunktioner 

Trafiklednings- 

applikationer  

Dessa applikationer används för att förbättra flödet på vägarna 

genom trafikstyrning. Exempelvis kan fasning av trafiksignaler 

anpassas efter realtidstrafik genom att infrastrukturen begär 

information om trafikflöden från fordonen. Elektroniska 

vägtullar är exempel på en annan applikation inom denna 

kategori (Dar et al. 2010).  
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Övervaknings- 

applikationer  

Den andra typen av effektivitetsfunktioner hjälper till att 

övervaka fordon och vägförhållanden. Genom infrastrukturella 

applikationer hjälper denna funktion till att detektera 

trafiköverträdelser. Det finns även applikationer som övervakar 

vägförhållanden där informationen sedan används för 

säkerhetsfunktioner i fordonet. Genom att sensorer på fordon 

detekterar dåliga vägförhållanden kan de varna andra 

närliggande fordon om detta genom V2V -kommunikation  (Dar 

et al. 2010).  

 

2.1.3 ITS för vägtransporter 

ITS-lösningar förväntas främja kapaciteten och säkerheten i transportsystemet, och likaså 

är förhoppningen att energiförbrukningen minskar. För att införa ITS i 

vägtransportsystemet har ITS-direktivet 2010/40/EU tagits fram. Detta är ett ramverk 

som EU beslutat om för att möjliggöra ett enhetligt ITS över landsgränser (2010/40/EU). 

Enligt direktiv 2010/40/EU kan vägnätet nyttjas på ett effektivare och säkrare sätt om 

trafikanter såväl som trafikledare får tillgång till mer information genom innovativa 

tjänster.  

Ett testprojekt som pågår och som ska ge kunskap om framtidens transportsystem är 

Nordic Way 2. Detta är ett EU-finansierat pilotprojekt med vägmyndigheter från Sverige, 

Norge, Finland och Danmark som huvudaktörer. Målet med projektet är att utveckla ITS-

tjänster och att förbereda infrastrukturen för uppkopplad och automatiserad körning i de 

nordiska länderna (Europeiska Unionen 2018). I  Nordic Way 2 har stort fokus lagts på 

information, hur informationen finns tillgänglig i transportsystemet idag och i framtiden, 

vilket som är det billigaste och effektivaste sättet att göra informationen tillgänglig för 

fordonen (Zakizadeh 2018). Ett av pilotprojekten i Nordic Way 2 undersöker 

möjligheterna att i tid och rum tillåta olika fordon att tillträda olika områden, så kallad 

dynamisk tillträdeskontroll (Svensk 2018).  Nedan följer några exempel på på andra ITS-

lösningar som redan har inrättats i det svenska trafiksystemet.  

2.1.3.1 Trafikledning  

Trafikverket har fyra trafikledningscentraler i Sverige idag, vilka finns i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Gävle. Trafikledningens uppgift är att övervaka vägnätet genom 

exempelvis trafikkameror och sensorer, vägrapportörer och samtal från allmänheten. 

Andra aktörer som rapporterar in information till trafikledningscentralen är SOS Alarm, 

räddningstjänsten, polisen och SMHI. Vid problem i trafiken skickar trafikledningen 

hjälp till platsen och informerar trafikanterna. Trafikledningen använder sig av olika ITS 

lösningar, såsom variabla meddelandeskyltar, för att rapportera om händelser, leda om 

trafiken eller sänka hastigheten. Samtidigt går även informationen ut via bland annat 

lokalradio, navigatorer och webbplatser (Trafikverket 2015e).  

Trafikledningens roll förväntas också förändras under de kommande åren. Tillgången till 

data kommer att öka avsevärt med uppkopplade och automatiserade fordon. Samarbeten 
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med fordonsleverantörer och tjänsteleverantörer kommer krävas för att kunna dra nytta 

av den ökade mängden data, men även för att nå ut till trafikanter. I detta ekosystem får 

Trafikverket rollen som både konsument och producent av data och de behöver ta rollen 

som aktiv aktör. Det ökade dataflödet öppnar upp för att i realtid övervaka trafiken och 

styra den i syfte att optimera trafikflödet, öka trafiksäkerheten och minska miljöpåverkan 

menar Kronborg et al. (2017).  Vidare finns det förutsättningar för att fler 

trafikledningscentraler etableras med både privata och offentliga aktörer. På så sätt skulle 

en balans mellan individuella fordons behov och det totala trafikflödet kunna upprättas. 

Vidare förklarar Kronborg et al. (2017) att i en avlägsen framtid med en fullständigt 

automatiserad fordonsflotta så kan trafikledningscentraler vara överflödiga, och likaså 

fysiska vägmärken och andra markeringar.   

2.1.3.2 Variabla meddelandeskyltar 

Variabla meddelandeskyltar används för att varna eller informera trafikanter om plötsliga 

förändringar i trafiken som föranleder ett behov att dirigera om eller hastighetsanpassa 

trafikflödena. Trafikledningen kan exempelvis behöva omdirigera trafiken vid köer, 

olyckor eller vägarbeten. Systemet bygger på att sensorer eller kameror finns utplacerade 

längs vissa vägar så att hastigheter och restider kan mätas och registreras (Trafikverket 

2011). Informationen sänds sedan ut antingen av en trafikledningscentral eller via ett 

automatiskt system. Informationen som sänds ut kan antingen vara styrande eller 

informerade. De skyltar som styr trafiken sitter oftast ovanför vägen och tänds enbart när 

riskfyllda förhållanden råder, de informationsgivande skyltarna sitter vanligen vid sidan 

av vägen (Trafikverket 2009).  

En del variabla meddelandeskyltar är mobila och dessa används främst vid vägarbeten, 

dessa kan placeras på vägen eller på vägarbetsfordon (Trafikverket 2011) Med hjälp av 

mobila variabla trafikskyltar kan trafiken ledas om och trafikolyckor undvikas. Vid 

vägarbeten är speciellt öppning och stängning av arbetet utsatta situationer, därför är det 

lämpligt om skyltarna kan fjärrstyras så att vägarbetarna inte utsätts för onödiga risker 

vid utplacering och inställning av skyltarna.  

Variabla meddelandeskyltar kan användas för att anpassa den högsta tillåtna hastigheten 

för en viss sträcka efter riskfyllda förhållanden som korsande trafik, sidvind, halt väglag 

eller köer. (Trafikverket 2011).  Variabla hastigheter kan också användas för att reglera 

inflödet till en väg där det är risk för köbildning eller där en olycka ägt rum (Onieva et. 

al. 2015). Syftet med system för variabla hastigheter är att uppnå jämnare hastigheter och 

sträva mot en gemensam optimal hastighet hos alla fordon. Med ett sådant system väljs 

en optimal hastigheten med avseende på de rådande förhållandena och systemet kan vara 

tvingande eller vägledande för trafikanterna. En variabel hastighetsskylt används för att 

presentera den valda hastigheten och där kan även förklaras varför den valda hastigheten 

väljs (Gordon 2016).  

Med hjälp av dynamiska sensorer som läser av trafikflödet kan kövarningssystem 

tillhandahållas där trafikanter varnas om köbildning. Varningen kan sändas ut genom en 

variabel skylt eller genom en blinkande varningslampa. Systemet kan vara automatiskt 
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eller gå via en trafikledningscentral (Gordon 2016). Kövarningssystem används primärt 

för att undvika att ett bakre fordon kör in i ett främre fordon. Föraren varnas i tid och 

hinner anpassa hastigheten. Även om trafikanten redan är medveten om vilka vägpartier 

som är mest drabbade av köbildning har kövarningssystem visats ha en positiv effekt på 

körbeteendet. Det har visat sig att när trafikflödet är nära en viss kapacitetsgräns fungerar 

systemet optimalt (Trafikverket 2011). 

2.1.3.3 Sensoraktiverade system 

Skyltar med hastighetspåminnande information kan ges till förare med en hastighetsskylt 

som enbart aktiveras och visar information om det förbipasserande fordonet överskrider 

hastighetsbegränsningen. Fordonens hastighet mäts vanligen med radar men annan 

detekteringsteknik förekommer. Systemet används vanligen på vägar genom mindre 

samhällen med trottoaren och bebyggelse på båda sidor om vägen, vanlig tillämpning är 

utanför skolor (Trafikverket 2011). 

Det finns system där rörelseigenkännande sensorer automatiskt aktiverar variabla 

varningsskyltar om en cyklist eller gångtrafikant beträder ett riskutsatt område. Systemet 

är typiskt där en cykel- eller gångväg korsar en bilväg, exempelvis vid ett övergångsställe. 

När cyklisten eller gångtrafikanten befunnit sig i området under en viss tid stängs 

varningsskylten av (Trafikverket 2011). 

2.1.3.4 Adaptiva trafikljus 

Med adaptiva trafiksignaler är det möjligt att anpassa trafikljusens signalering efter 

flödet. En kamera registrerar antalet bilar samt hur länge de väntat vid ett trafikljus och 

anpassar därefter signaleringen (Onieva et. al. 2015). Systemet kan exempelvis användas 

i en korsning där den ena vägen är mer trafikerad än den korsande, eller för att ge prioritet 

till utvalda fordonstyper som kommunaltrafik och ambulans (Trafikverket 2011).  

Adaptiv trafikstyrning kan användas lokalt vid ett enskilt trafikljus, i en korsning eller för 

att koordinera ett helt system av vägar med trafikljus. Omfattningen och uppbyggnaden 

varierar mellan olika adaptiva signalsystem (Onieva et. al. 2015). Koordinerade system 

kan bidra till snabbare restider, mindre trängsel, färre stopp i trafiken, färre trafikolyckor, 

mindre irritation och lägre koldioxidutsläpp (Trafikverket 2011).  

2.1.3.5 Automatiserat nödropssystem   

Det finns idag ett standardiserat nödropssystem för fordon i namnet eCall. Vid en olycka 

larmar bilen SOS Alarm. Systemet triggas av att sensorer i bilen känner av exempelvis 

att krockkudden aktiveras, varpå en automatisk uppkoppling mellan bilföraren och 

larmcentralen startas, och bilen skickar information till sjukvården i form av exempelvis 

positionsdata (SOS Alarm 2018).  

2.1.3.6 Vägväderinformationssystem  

Trafikverket har satt ut 775 stycken mätstationer på strategisk utvalda platser i Sverige. 

Väderstationerna mäter olika parametrar som rör väderförhållanden. Information från 
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väderstationerna skickas till Trafikverket var 10:e minut. De väderparametrar som mäts 

är yttemperatur, luftfuktighet, lufttemperatur, vindhastighet, vindriktning och nederbörd 

(Trafikverket 2017c).  

2.2 Autonoma fordon 

Ett autonomt fordon beskrivs av Kong et al. (2017) som ett fordon som har förmågan att 

navigera genom att känna av miljön, utan mänsklig inblandning. Detta realiseras genom 

sensorer som känner av omgivningen och avancerade kontrollsystem som tolkar 

informationen från sensorerna och därefter identifierar hinder och lämplig navigering. För 

att uppnå en hög säkerhet är autonoma fordon utrustade med två oberoende system som 

skapar bilden av omgivningen. Ett sensor- och kamerasystem samt ett assisterande  

kommunikationssystem vilket kommunicerar med andra fordon och med infrastrukturen. 

Genom trådlös kommunikation kan svårigheter och problem med sensorsystemen 

överbryggas. Exempelvis begränsas inte fordonets synfält om omgivande aktörer kan dela 

information om omgivningen (Kong et al. 2017).  

Det kommer förmodligen ta flera decennier innan förarlösa fordon finns på våra vägar. 

Enligt Litman (2018) förutspås fordon med hög automatiseringsgrad finnas på marknaden 

under 2020-talet, men på grund av höga kostnader och låg prestanda, kommer de länge 

vara få till antalet. Till följd av lägre kostnader och ett ökat förtroende förväntas omkring 

50 procent av bilflottan utgöras av högautomatiserade fordon runt år 2040. Det dröjer 

därefter ytterligare några decennier innan vi eventuellt har ett helt automatiserat 

transportsystem (Litman 2018). 

2.2.1 Automatiseringsnivåer enligt SAE 

Det finns ingen gemensam gräns för när ett fordon anses vara automatiserat utan fordon 

delas in i olika nivåer (SKL 2018). Society of Automotive Engineers (2016), i 

fortsättningen SAE, har kommit med en sådan taxonomi för att dela in fordon med olika 

automatiseringsgrad i olika grupper. Denna indelning beskriver hela spannet av fordon, 

från de med obefintlig automatisering till de som är helt automatiserade. De olika 

automatiseringsnivåerna med beskrivning finns sammanfattade i Tabell 1.  

SAE (2016) hävdar att det i huvudsak existerar tre olika aktörer vilka utför körfunktioner. 

Dessa är den mänskliga föraren, det automatiserade förarsystemet och andra 

fordonssystem och komponenter. Ansvaret mellan dessa aktörer varierar beroende på 

automatiseringsnivå och därmed refererar de olika nivåerna till vilken roll de olika 

aktörerna får i utförandet av olika dynamiska köruppgifter.  
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Tabell 1. Automatiseringsnivåer enligt SAE (2016). 

Automatiserings-

nivå 

Beskrivning 

Nivå 0 Ingen automatiserad körning. Dynamiska körfunktioner, 

såsom gas, broms och styrning, manövreras alla av en 

mänsklig förare under samtliga förhållanden. Fordonet av 

automatiseringsgrad 0 kan dock vara utrustade med 

varningssystem för exempelvis döda vinkeln.  

Nivå 1 Förarstöd vid körning. Fordonet kan i vissa situationer ta 

kontroll över en eller en annan körfunktion, men inte flera 

samtidigt. Exempel på funktioner ett fordon av nivå 1 kan 

utföra är fartkontroll eller parkeringsassistans.  

Nivå 2 Partiell automatiserad körning. I vissa situationer och miljöer 

kan fordonet ta över flera funktioner, såsom styrning och 

acceleration. Fordon av denna automatiseringsnivå kräver att 

den mänskliga föraren är redo att ta över kontrollen över 

fordonet utan förvarning.  

Nivå 3 Villkorligt automatiserad körning. Dessa fordon kan under 

vissa förhållanden ta över samtliga körfunktioner och utföra 

köruppgifter såsom byta körbana eller anpassa körningen vid 

en olycksplats.  Den automatiserade körningen kan begränsas 

till vissa typer av vägar, väderförhållanden och hastigheter. 

Den mänskliga föraren måste vara redo att ta över körningen 

när systemet ber om det.   

Nivå 4 Hög automatiserad körning. Det automatiserade körsystemet 

kan framföra fordonet under rätt förhållanden och kan även 

hantera problem som uppstår utan mänsklig hjälp, exempelvis 

genom att köra till vägkanten.    

Nivå 5 Fullständigt automatiserad körning. Vid den högsta 

automatiseringsnivån kan samtliga köruppgifter utföras i alla 

situationer oberoende av väder, miljö och väglag.  

 

2.2.2 Navigation för autonoma fordon    

För en autonom bil är det nödvändigt att känna till sin nuvarande position, samt kartans 

omgivning som den måste navigera i. Globala satellitbaserade navigationssystem såsom 

GPS, möjliggör detta. Organisationen The 5G Infrastructure Public Private Partnership 

(2015), i fortsättningen 5GPPP, förklarar GPS som ett radiobaserat navigationssystem 

som genom en konstellation av 24 satelliter möjliggör för personer eller utrustning att se 
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sin position över hela världen. Genom att använda digitala kartor och geo-positionering 

kan navigationssystem förse föraren i ett fordon med en vägbeskrivning. GPS-

positioneringen kan dock bli felaktig med anledning av att föremål hindrar signalen från 

att komma fram. Möjliga orsaker till att positioneringen blir felaktig är att byggnader och 

liknande föremål hindrar signalen eller att mottagaren befinner sig inomhus eller under 

mark (GPS.gov 2017).  

Effektiviteten i körningen kan förbättras ytterligare genom att navigationssystemet samlar 

information om trafikstörningar och liknande i realtid och anpassar rutten efter detta. 

Benämningen på ett sådant system är intelligent navigation. Trafikinformation samlas in 

från andra fordon, vägaktörer och trafikledningscentraler. I framtiden kommer IoT och 

Big Data få en viktig roll i insamlingen av sådan information vilket leder till mer effektiva 

och pålitliga navigationstjänster (5GPPP 2015).  

2.2.3 Sensor- och kamerasystem för autonoma fordon 

De flesta moderna bilar är idag utrustade med sensorer och kameror vilka tar in 

information om exempelvis ABS-broms-status, vägtemperatur, motorns hastighet, 

däckrotation och vindrutestatus. Denna realtidsdata registreras, bearbetas och 

kommuniceras med hjälp av bilens styrenheter. En styrenhet beskrivs enkelt som en dator 

vilken styr ett eller flera funktionsområden i ett fordon.  En fordonsdatabuss förbinder 

och möjliggör kommunikation mellan fordonets olika styrenheter, och det finns färdiga 

protokoll för hur fordonsdatabussen ska sköta datautbyte mellan fordonets styrenheter 

(Hammit & Young 2015). 

Sensorsystemet skapar en tredimensionell bild av omgivningen (Stancil et al. 2010). 

Systemet kan beskrivas som ögonen hos det förarlösa fordonet och består av en 

sammansättning av olika sensorkomponenter såsom exempelvis Lidar, radarsensorer, 

kameror och ultraljudssensorer. Komponenternas placeras vanligtvis som i Figur 2.  
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Figur 2. Illustration av bilens sensorsystem och vanlig placering av sensorkomponenter 

(Wikström 2018). 1  

Ingen enskild sensor är tillräckligt bra för den autonoma bilens framförande, men genom 

att på ett effektivt sätt utnyttja fördelarna med vardera sensor ökar tillförlitligheten och 

resultatet avsevärt (Pickering 2017a). Fordonstillverkare har valt att utrusta sina fordon 

med olika sensorkomponenter och olika kombinationer av dessa.  

2.2.3.1 Lidar  

Genom det optiska mätinstrumentet Lidar, vilket står för Light Detection and Ranging, 

kan fordonen bygga en tredimensionell bild av omgivningen för att optimera navigering 

och upptäcka hinder (Kong et al. 2017). Pulser av laserljus skickas ut vilka studsar mot 

omgivningen. Genom att sensorn mottar det reflekterande ljuset kan data sedan analyseras 

och en kraftfull dator kan sedan visualisera en tredimensionell bild av omgivningen. 

Systemet kan både avgöra avståndet till avlägsna objekt och dess natur kan även 

bestämmas. Systemet kan alltså identifiera om ett objekt är en gångtrafikant, bil eller träd, 

samt om objektet rör sig och i vilken riktning det rör sig (Rozsa & Sziranyi 2018). Ensamt 

är Lidar inte tillräckligt för ett säkert system då det finns flera brister. Lidars kapacitet 

minskar exempelvis kraftigt i väderleksförhållanden som snö och regn och det kan vara 

svårt att avgöra om ett föremål är obetydligt eller ej. Dessutom innebär tekniken att stora 

mängder data genereras, därav kan det även uppstå svårigheter med att dela denna data 

(Kong et al. 2017).   

                                                           
1 Delar av figuren är hämtade från www.pixabay.com enligt CC0 licens.  

http://www.pixabay.com/
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2.2.3.2 Radarsensorer 

Genom att utrusta autonoma fordon med radar fram och bak kan positionen av 

närliggande fordon kartläggas. Denna typ av sensorer används redan idag för adaptiv 

farthållning, samt för automatiska nödbromssystem. Radar fungerar likt Lidar, 

komponenten skickar ut en signal som reflekteras mot en yta och studsar tillbaka. Istället 

för ljus skickar radar ut radiovågor och på detta sätt kan avståndet till objekt mätas. 

Fördelen med radar är att radiosignalen kan passera dimma och snö vilket gör tekniken 

mer tillförlitlig än Lidar under sådana väderförhållanden (Coldeway 2018). En 

begränsning med radar är att tekniken kan ha svårt att upptäcka föremål som är mindre i 

relation till andra föremål. Exempelvis kan ett barn bredvid en bil förbigås av radarn 

(Pickering 2017a). 

2.2.3.3 Kameraavläsning  

Ett fordon kan utrustas med kamerasystem som gör det möjligt att upptäcka och 

identifiera objekt såsom trafikskyltar  och gångtrafikanter längs vägen. 

Trafikskyltsigenkänning är samlingsnamnet för olika kamerasystem som med artificiell 

intelligens och datorseende upptäcker och identifierar vägmärken ur en kamerabild 

(Fleyeh 2008). En autonom bil kan exempelvis använda neurala nätverk och form- och 

färganalys för att identifiera och definiera ett vägmärke. Tekniken kan även användas till 

att detektera linjemarkeringar och på så sätt hålla fordonet i vägbanan, vilket även kallas 

för lane keeping.  

Fleyeh (2008) menar att i vissa trafikmiljöer är det svårare för en bil att läsa av en skylt 

från en bild tagen av en kamera, det kan försvåra om det finns många liknande objekt till 

form eller färg samtidigt eller om något objekt skymmer skylten. Även om det är mycket 

information som ska bearbetas samtidigt kan innebära försvårande omständigheter för 

skyltavläsning. Ett ytterligare problem som Fleyeh (2008) lyfter fram är att trafikskyltarna 

skiljer sig åt vad avser form och färg i olika länder vilket innebär avläsningsproblematik. 

Kamerans prestanda försämras även i väderförhållanden såsom snö, regn och dimma. 

Mörker är också en försvårande faktor, och likaså bländande ljus. Av denna anledning är 

det av vikt att andra sensortekniker, såsom Lidar och radar, kompletterar kameratekniken.  

2.2.3.4 Ultraljudssensorer 

Genom att skicka ut ljudvågor som studsar mot objekt, likt radar och Lidar, kan 

ultraljudssensorer används för att mäta avståndet till föremål. Tekniken används oftast för 

att mäta korta avstånd från bilen i lägre hastigheter. Exempelvis för parkeringsassistans 

eller för att upptäcka föremål i döda vinkeln. Ultraljudssensorer kompletterar bland annat 

för svårigheter hos kameror att upptäcka föremål på kort distans och de kan mäta korta 

avstånd med större noggrannhet än andra tekniker (Pickering 2017b). 
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2.3 Digitala infrastruktur 

Samtidigt som de autonoma funktionerna tar mer och mer plats i bilar sker en parallell 

utveckling av annan teknik och även sociala förändringar. Bilarna går mot att bli både 

uppkopplade, men även sammankopplade med andra trafikanter, och detta är nödvändigt 

för att autonoma bilar ska nå sin fulla potential (SKL 2018). Uppkopplade bilar samlar 

inte endast information om sig själva, utan delar även med sig utav denna till sin 

omgivning och utbyter realtidsinformation med andra fordon i närheten. Detta innebär för 

bilen att den kan se bortom det som finns inom synfältet för sensorer och radar. 

Samverkan mellan fordon och infrastrukturen möjliggör detta och farliga situationer kan 

på så sätt undvikas (Papadimitratos et al. 2009). 

 En framtidsanalys av International Data Corporation, IDC, har visat på att uppkopplade 

fordon kommer att bidra till en signifikant ökning av datavolym, vilket ställer höga krav 

på en robust infrastruktur (Reinsel et al. 2017). Det är tydligt, menar Sveriges Kommuner 

och Landsting (2018), att digitala infrastrukturinsatser krävs för att möjliggöra autonoma 

fordons fulla potential, men det är ännu inte klargjort hur denna uppbyggnad skall ske 

och hur ansvaret skall fördelas mellan privata och offentliga aktörer. 

2.3.1 Kommunikationsteknik 

Intelligenta transportsystem och autonoma fordon ställer krav på robust trådlös 

kommunikationsteknik. Enligt Dar et al. (2010) kan kommunikation mellan fordonen och 

infrastrukturen sker trådlöst och kan delas upp i två stycken huvudkategorier; Traditionell 

kommunikation, såsom cellulär kommunikation, och Fordonsspecifik kommunikation, 

såsom DSRC (eng: Dedicated Short Range Communication). Dessa två 

kommunikationstekniker beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.1 och 2.5.1. Dar et al. (2010) 

förklarar att de olika teknikerna lämpar sig olika bra för att kommunicera olika data och 

det är tydligt att höga krav på bland annat tidsfördröjning, räckvidd och tillförlitlighet 

ställs på kommunikationsteknikerna.  

 Utvecklingen av trådlösa nätverk har traditionellt sett styrts till stor del av efterfrågan 

från användarna till följd av uppkomsten av nya applikationer och tjänster som ställer 

krav på bandbredd, anslutning och tillgänglighet hos nätverket. Eftersom huvudsyftet 

med nätverkt för fordon är kopplat till driften av transportsystemet så är situationen något 

annorlunda för dessa typer av nätverk (Bochow 2010). Tillförlitligheten hos 

kommunikationstekniken får större fokus än tekniska nyheter i och med att intressenterna 

erhåller ett ansvar för livs- och godssäkerhet. Till följd av detta driver aktörerna 

utvecklingen av kommunikation som en integrerad del av transportsystemet, med 

utgångspunkt i deras specifika perspektiv och behov. Detta leder vidare till att operatören 

för både nätverk, tjänster och transportsystemet ofta är densamma menar Bochow (2010). 

Kommunikationssystemet optimeras därför efter ett givet syfte vilket kan leda till 

divergerande applikationsspecifika nätverk och begränsad driftskompatibilitet av de 

trådlösa nätverken för de olika transportsystemen.  
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Fordonens behov av tillförlitlig kommunikationsteknik styr alltså till stor del vilken 

kommunikationsteknik som skall användas, och olika kommunkationslösningar är under 

uppbyggnad. De primära lösningar som diskuteras är just cellulär kommunikation och 

korthållskommunikationen DSRC, och det råder skilda uppfattningar kring vilken av 

dessa som skall bli den dominerande i trafiksystemet. Länder och städer med tät trafik har 

valt att gåmot fordonsspecifik korthållskommunikation där fordon kommunicerar direkt 

med varandra eller med infrastrukturen. Mer glesbefolkade länder, såsom Sverige, går 

snarare mot molnlösningar och cellulär kommunikation (SKL 2018). I avsnitt 2.4 samt 

2.5 beskrivs de två lösnningarna närmare.  

2.4 Molnlösningar 

Ett datormoln, i fortsättningen moln, är ett samlingsnamn för olika IT-tjänster över 

internet. Tjänsterna levereras via självbetjäning vilket innebär att användaren enbart 

behöver ha tillgång till enklare programvara och operativsystem för att tillgå 

molntjänsterna, och användaren klarar sig utan IT-assistans och beräkningstung hårdvara 

på egna datorer. Molntjänsterna kännetecknas av hög kapacitet och snabb uppkoppling 

vilket gör det möjligt för  effektiv bearbetning och analys av stora datamängder som kan 

distribueras vidare till andra moln och användare. Tack vare egenskaperna elasticitet och 

skalbarhet kan molnets kapacitet enkelt anpassas efter antalet användare, detta till skillnad 

från vad som är möjligt för traditionell databearbetning på enskilda datorer. Genom 

molnteknik kan resurser och tjänster fördelas ut mer jämnt och effektivt mellan olika 

användare. Dessutom tillhandahåller ofta molntjänsterna olika funktioner för uppstädning 

av data som exempelvis automatisk uppdatering och borttagande av onödig data. 

Molntjänster möjliggör dessutom för separata system att genom speciella gränssnitt 

kommunicera med varandra vilket besparar användaren från krånglig programmering 

(Hurwitz 2010).    

För fordon kan molnuppkoppling fungera som ett medel att mer effektivt kommunicera 

med andra fordon och aktörers moln. Fordonen samlar in mycket information genom 

sensorer och dessa stora datamängder kan lagras i molnet istället för i bilens egen dator. 

Data från flera olika bilar kan sammanfogas och analyseras i molnet med hjälp av olika 

tekniska algoritmer och AI. Med ett navigationssystem kan realtidsinformation 

sammanföras med koordinatsatt data i exempelvis en nedladdad karta i bilen och 

presenteras för föraren visuellt på en display  inne i bilen (BOSCH 2018a; BOSCH 

2018b). 

2.4.1 Cellulär kommunikation 

Dar et al. (2010) kategoriserar cellulär kommunikation som infrastrukturbaserad teknik. 

Infrastrukturbaserade kommunikationen möjliggörs av att flera basstationer som 

vidaresänder signalen. 5G är femte generationens cellulära kommunikationsteknik och 

innebär ett brett spektrum av användningsområden. Bland annat bidrar tekniken till 

utvecklingen av självkörande fordon. 5G kan användas till allt från att ersätta dagens 4G 

nät med användningsområden inom infotainment (blandning mellan information och 
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underhållning) till att ersätta radiomoduler och spektrum såsom Wi-Fi och Bluetooth 

(Krasniqi & Hajrizi 2016). 

Autonoma fordon både genererar och konsumerar stora mängder data. Dessa massiva 

mängder data kan inte hanteras i dagens kommunikationssystem vilket är en av orsakerna 

till utvecklingen av 5G (Intel 2017). 5G-nätverken förväntas också lösa många av de 

hinder som idag existerar för att autonoma bilar skall kunna introduceras i 

transportsystemet. Exempelvis kommer teknologin förbättra bestämning av fordonets 

precisa läge, identifiering av fordonets omgivning för kollisionsundvikande funktioner, 

samt identifiering av trafiksignaler, skyltar och vägförhållanden (Vlachos et al. 2017).  

Fördelarna med 5G jämfört med föregångaren 4G är många. Dels så ökar kapaciteten 

vilket innebär att nätverket kan hantera fler uppkopplingar. Latenstiden är mycket liten 

och anslutna bilar kommer att kunna ta emot trafikuppdateringar inom loppet av 

millisekunder. Detta är nödvändigt för framförandet av autonoma bilar och för kritiska 

säkerhetsfunktioner (Krasniqi & Hajrizi 2016). 5GPPP (2015) listar även ultrahög 

reliabilitet och hög mobilitet som faktorer som kommer förbättras med den nya 

generationens mobilkommunikation.  

Flexibiliteten hos 5G nätet kommer inte bara möjliggöra uppkoppling mot infrastruktur, 

utan även uppkoppling mellan fordon (Intel 2017). Fördelen med 5G framför andra 

kommunikationsteknologier, som exempelvis DSRC (se avsnitt 2.5.1) är även att 

existerande infrastruktur kan användas (Krasniqi & Hajrizi 2016).   

2.5 V2V och V2I 

Kommunikationssystem i fordon kan kompensera för de brister som finns i 

sensorsystemen menar Kong et al. (2017). Genom  trådlös korthållskommunikation kan 

den självkörande bilen kommunicera med sin omgivning och på så sätt förvärva trafikdata 

den kan nyttja för att optimera körstrategin. Denna kommunikation kan ske mellan 

fordon, mellan fordon och infrastruktur, eller mellan fordon och andra komponenter. 

Benämningarna för dessa olika kommunikationsvägar är:  

Vehicle to Vehicle  Begreppet förkortas V2V är kommunikation över ett trådlöst 

nätverk som sker mellan bilar som transporteras i närheten till 

varandra. Speciella kommunikationsstandarder har utvecklats för 

denna typ av kommunikation, och i med att kommunikationen 

sker direkt mellan bilar är tidsfördröjningen liten (Harding et al. 

2014).  

 

Vehicle to 

Infrastructure 

Även känt som V2I är kommunikation som sker mellan bilar och 

infrastrukturen. Speciell väginfrastruktur kan sättas upp för att 

möjliggöra V2I, men det är också möjligt för fordonen att 

exempelvis kommunicera med trafikljus eller vägbelysning. 

Denna kommunikation använder likt V2V även 

korthållskommunikation.  
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Vehicle to 

Everything 

Begreppet förkortas V2X är korthållskommunikation mellan 

bilen och olika typer av komponenter. Detta kan exempelvis vara 

bilar, infrastruktur, cyklister och gångtrafikanter.  

 

2.5.1 Fordonsspecifik kommunikation - DSRC 

Utvecklingen av fordonsspecifik kommunikationsteknik tog fart till följd av att ITS-

applikationer såsom V2V  utvecklades, vilket förde med sig en efterfrågan på fungerande 

kommunikationstekniker. Efterfrågan på dynamisk kommunikation som stödjer mobilitet 

och sensorbaserade applikationer ledde fram till att nya kommunikationsstandarder och 

nya teknologier utvecklades för att passa uppkopplade bilars behov (Dar et al. 2010).  

De mer traditionella kommunikationsformerna för korthållskommunikation, så som Wi-

Fi, mobiltelefoni och Bluetooth, uppfyller inte alla krav som ställs på fordonsspecifik 

kommunikation och av denna anledning utvecklades den fordonsspecifika 

kommunikationstekniken, DSRC (Hammit & Young 2015).  DSRC, vilket står för 

Dedicated Short Range Communication, används för trådlös överföring av 

trafikinformation mellan bilar, V2V, samt mellan bilar och infrastruktur, V2I (Hayee et. 

al 2015). För fungerande DSRC-kommunikation behöver alltså 

kommunikationsutrustning placeras ut i väginfrastruktur samt i fordonsenheter, vilket är 

kostsamt.  

Stancil et al. (2010) menar vidare att om staten är drivande i att installera väginfrastruktur 

som kan kommunicera med fordonen så skulle fler användare efterfråga trådlös utrustning 

i bilen. Att initialt etablera V2V-kommunikation kan däremot vara svårare. Den trådlösa 

utrustningen fyller endast sin funktion om många fordon är utrustade med denna teknik 

och därmed kan motivationen hos de tidigare användarna vara låg i och med att det är 

svårt att se värdet i tekniken. Stancil et al. (2010) menar därför att en uppkopplad 

infrastruktur först måste byggas upp för att lägga grunden för både V2I och därefter V2V 

kommunikation.  

Fördelar med DSRC framför andra nätverkssystem är stabilitet, hög tillförlitlighet samt 

snabb överföring utan fördröjningar. DSRC är väl anpassat till säkerhetskritiska 

funktioner och stödjer att fordonen framförs i höga hastigheter (Xiong, He & Qiu 2017). 

En vedertagen standard för DSRC är IEEE 802.11p, ett tillägg till WiFi-standarden IEEE 

802.11, som stödjer kommunikation för rörliga fordon i ett licensierat frekvensband 

(Rezgui & Cherkaoui 2014).   

2.6 Local Dynamic Map  

Autonoma fordon är i behov av både statisk information och dynamisk information för 

att bättre förstå och hantera trafikhändelser. Olika ITS komponenter samlar in tidsdata 

och geospatial data, exempelvis genom V2V eller molntjänster. Local Dynamic Map, i 

fortsättning LDM, beskrivs som en nyckelkomponent i att integrera sådan statisk och 

dynamisk data, och även sätta data i en geografisk kontext (Eiter et al. 2016). LDM lagras 
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i en fordonsdatabas och informationen i de olika lagren uppdateras av olika aktörer 

(Svensk 2018). För att hantera den sensordata som samlas in från olika aktörer har en 

standardisering tagits fram av European Telecommunications Standard Institute, som 

alltså kallas Local Dynamic Map (Shimada et al. 2015). LDM består av fyra lager vilka 

beskrivs nedan och illustreras i Figur 3.  

Lager 1 Det första lagret innehåller statisk information om vägdata. 

Denna information kan anses vara permanent och det är oftast en 

kartleverantör som ansvarar för denna information (Shimada et 

al. 2015).  

 

Lager 2 Det andra lagret består av relativ statisk information. Exempel på 

sådan information är vägskyltar landmärken (Shimada et al. 

2015). 

 

Lager 3 Det tredje lagret består av relativt dynamisk information. Bilen 

får från detta lager information om exempelvis trafikljusens 

fasning, halkvarning, kövarning och  incidentinformation 

(Shimada et al. 2015).  

 

Lager 4 Det sista lagret består av dynamisk information som bilens 

sensorer samlar in i realtid. Även information som delas från 

andra trafikanter genom exempelvis V2V teknik ryms i detta 

lager (Shimada et al. 2015).  

 

 

Figur 3. Illustration av de fyra lagren i LDM (Wikström 2018).2 

                                                           
2 Delar av figuren är hämtade från www.pixabay.com enligt CC0 licens.  

http://www.pixabay.com/
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2.7 Sveriges väginfrastruktur 

Sveriges vägnät är indelat i allmänna- och enskilda vägar (Trafikverket 2017b). För 

väghållning (byggande och drift) av de allmänna vägarna har Trafikverket det 

övergripande ansvaret. Kommunerna kan tilldelas ansvar för väghållning av vägar inom 

kommunens gränser, men Trafikverket har då ett tillsynsansvar (SFS 1971:948, 4-6§§). 

Inom ramen för väghållningen ingår att sätta upp, nedmontera och underhålla 

vägutrustning.  Vägutrustning är fysiska anordningar avsedda för skydd, belysning, 

trafikstyrning eller information. Vägmärken är en typ av vägutrustning. Vägräcken, 

trafiksignaler och vägmarkeringar är exempel på andra fysiska vägutrustningar 

(Trafikverket 2015a; Trafikverket 2015b; Trafikverket 2015d).   

2.7.1 Vägmärken och deras användningsområden 

Enligt Vägmärkesförordningen (SFS 2007:90) ska vägmärken tillsammans med annan 

vägutrustning ge vägledning, styrning och information för en säker och effektiv trafik. 

Ansvaret för vägmärken varierar beroende på plats och typ av vägmärke. Kommun och 

statliga väghållningsmyndigheten ansvarar framförallt för vägmärken på större vägar och 

i bostadsområden. Det är av vikt att vägmärkena är utplacerade så att det är möjligt för 

trafikanter att upptäcka dessa i tid, samt att de är av ett sådant skick att det går att utläsa 

vad vägmärket anger. Vägmärkets placering är till höger sida av vägen. Förbuds- och 

påbudsmärken som är placerade över körbanan gäller vidare endast för underliggande 

körfält. (SFS 2007:90). 

 Vägmärken delas vidare in i olika kategorier, och indelningen är gjord utifrån märkenas 

syften. I denna rapport kommer endast kategorierna varningsmärken och förbudsmärken 

att behandlas, och motivering till valet går att finna i avsnitt 3.3   

2.7.1.1 Varnande vägmärken 

Varningsmärken används för att varna för faror som är svåra för fordonet att upptäcka i 

tid. Varningsmärken används även om vägstandarden förändras eller försämras på ett 

oväntat sätt. Med detta menas att vägen i övrigt har god standard men att det plötsligt och 

oväntat dyker upp exempelvis en kurva eller en plötsligt avsmalnande  väg. 

Varningsmärken används på platser med hög risk för trafikolyckor, och ska i första hand 

andra olycksreducerande åtgärder sättas in i första hand för att förbättra förutsättningarna 

i trafikmiljön. Uppsättning av varningsmärken på olycksdrabbade vägar ska vara en 

preliminär lösning i väntan på att andra åtgärder sätts in (Vägverket 2004).  

2.7.1.2 Förbudsmärken  

Förbudsmärken används i trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt (Trafikverket 

2004). Förbudsmärken får bara sättas upp om det finns beslut om lokala trafikföreskrifter, 

med vissa undantag (Trafikverket 2015a, s.196). I dagsläget är utgångspunkten att 

tillgängligheten till allmän väg ska vara så stor som möjligt och därför är användningen 

av förbudsmärken restriktiv (Trafikverket 2015c, s.18). Effekterna av ett förbudsmärke 

ska noggrant bedömas innan ett märke sätts upp. Förbudet måste vidare märkas ut med 
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ett vägmärke eller på ett annat tydligt sätt för att det ska vara möjligt att utdöma ett straff, 

och det är möjligt att komplettera förbudet med ett fysiskt hinder (Trafikverket 2004). 

Hastighetsbegränsningar går under kategorin förbudsmärken och anger en högsta tillåten 

hastighet. Om skyltar saknas skall ett fordon anta en bashastighet, vilket är den hastighet 

som generellt gäller för en vägtyp.  

2.7.2 Trafikregler för fordon 

Relevanta regler som dagens fordon behöver förhålla sig till är framför allt generella 

trafikregler och lokala trafikföreskrifter. De generella trafikreglerna, exempelvis 

högerregeln, hur nära man får ligga någon annans bil och vad som gäller vid en 

omkörning, finns författade i trafikförordningen. Karakteristiskt för dessa är att de 

generellt gäller överallt (SFS 1998:1276; Nilsson 2018). En generell trafikregel enligt 

trafikförordningen (1998:1276, 3 kap. 14§) är att hastigheten aldrig får vara högre än att 

föraren har kontroll över fordonet och har möjlighet att stanna det på den del av den 

framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje 

hinder som går att förutse. Ett fordon får heller inte köra överdrivet långsamt, plötsligt 

bromsa eller på annat sätt hindra andra i trafiken (SFS 1998:1276, 3 kap. 16§).  

Det finns även lokala trafikföreskrifter för vissa områden som förmedlas av kommunen 

eller länsstyrelsen (SFS 1998:1276, 10 kap). Sådana föreskrifter handlar exempelvis om 

en viss vägsträcka ska vara huvudled, motorväg eller trafikled. Vidare reglerar de lokala 

trafikreglerna förbud för trafik med fordon, förbud att svänga eller köra i viss riktning 

samt förbud för omkörning (SFS 1998:1276, 10 kap).  

En generell trafikregel enligt trafikförordningen (SFS 1998:1276 3 kap, 14§) är alltså att 

fordonets hastighet alltid ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Detta innebär att 

omständigheterna kan kräva att tillräckligt låg hastighet antas för ett fordon. Hänsyn skall 

bland annat tas till väderlek, terräng, väg och siktförhållanden. Särskilda förhållanden 

vilka Trafikförodningen (SFS 1998:1276 3 kap, 15§) listar som fall vilka kräver att en 

tillräckligt låg hastighet antas är: 

1) Inom tättbebyggt område 

2) När sikten är nedsatt 

3) Vid övergångsställen eller andra platser där gående korsar vägen 

4) Där korsande fordonstrafik kan förekomma 

5) I skarpa kurvor 

6) Vid backkrön och andra ställen där sikten är skymd 

7) Vid risk för bländning 

8) Vid möte med andra fordon på smala vägar 

9) Vid halt väglag 

10) När fordonet närmar sig passagerarfordon som stannat för på- eller avstigning 

11) När fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen 

12) När fordonet närmar sig kreatur på vägen 

13) Där vägarbete pågår 
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14) Förbi olycksplats 

15) Vid smutsigt väglag där det finns risk för att någon annan trafikant utsätts för 

smutsstänk 

2.7.3 Nationella vägdatabasen, NVDB 

Den nationella trafikdatabasen, NVDB, är en databas för trafikdata bestående av ett 

referensvägnät och relevant data kopplade till vägnätet. NVDB kom till efter ett 

regeringsuppdrag 1996 och används idag av både privata och offentliga aktörer. 

Trafikverket, SKL, Skogsnäringen, Transportstyrelsen och Lantmäteriet driver 

tillsammans databasen med Trafikverket som huvudman. Trafikverkets uppgift är att 

leverera data som hör till de statliga vägarna. SKL bidrar med data från kommunala- och 

vissa enskilda vägar. Skogsnäringen levererar data om det enskilda vägnätet som är av 

intresse för skogsnäringen. Lantmäteriet har till uppgift att förse NVDB med data om det 

övriga enskilda vägnätet. Transportstyrelsen rapporterar in trafikregler sammanställda 

från samtliga beslutsmyndigheter. Trafikreglerna som rapporteras in av 

Transportstyrelsen kan handla om exempelvis hastigheter, enkelriktad väg och 

omkörningsförbud  (NVDB 2017). All data som finns inlagd i NVDB är koordinatsatt, 

men för att möta behoven från självkörande fordon behöver kvaliteten förbättras och 

fokus behöver flyttas till andra attribut (Svensk 2018).    
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3. Metod 

Följande avsnitt redovisar för den forskningsmetod som tillämpats på studien. Till en 

början motiveras valet av kvalitativ metod, därefter presenteras valda respondenter samt 

studieobjekt. Vidare redogörs för metoder för datainsamling där tillvägagångssätt för 

litteraturgenomgång och intervjuer beskrivs. Därefter förklaras metoden för bearbetning 

av data och avslutningsvis redogörs för studiens kvalitet i mening av reliabilitet och 

validitet.  

3.1 Val av forskningsmetod  

Syftet med studien tilläts styra valet av forskningsmetod och en kvalitativ metod valdes 

då målet var att få en djupgående förståelse för det studerade området (jämför Trost 2009). 

Sociala konstruktioner, samspel mellan olika aktörer och subjektiva uppfattningar 

förväntades forma resultatet av studien vilket också är karaktäristiskt för kvalitativa 

metoder (Saunders et al. 2012). Kvalitativ forskning kännetecknas vidare av generering, 

snarare än prövning, av teorier (Bryman & Bell 2013). I denna rapport är syftet att komma 

fram till en hypotes för hur framtidens transportsystem kan komma att utformas för att 

passa autonoma fordon och vilken roll vägmärken och informationen i dessa kan komma 

att få i detta system. Då denna hypotes skulle genereras utifrån insamlad data ansågs en 

kvalitativ metod med induktiv syn på relationen mellan praktik och teori vara en bra 

metod för studien. Synsättet för teorigenereringen var vidare att den insamlade data inte 

kunde säga något definitivt om verkligheten, utan snarare bidra till idéer vilka skapar en 

bättre förståelse för det studerade fenomenet (Alvesson & Kärreman 2004).  

Bryman och Bell (2013) beskriver sex stycken huvudsakliga steg i en kvalitativ metod 

vilka efter viss omskrivning av författarna visas i Figur 4. Dessa steg följdes i den aktuella 

studien.  

 

Figur 4. Huvudsakliga steg i kvalitativ forskning. 

Det första steget, Generella frågeställningar, innebar att författarna tillsammans med 

handledare formulerade ett antal frågeställningar vilka lade grunden för studien. Därefter 

skedde ett val av relevanta respondenter. Kriterier för detta val var att det skulle vara 

aktörer och undersökningspersoner som hade stor inblick på området. Insamling av 

relevant data skedde framförallt via två tillvägagångssätt. Dels genom en 
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litteraturgenomgång, och dels genom  intervjuer. Annan informationsinsamling har även 

skett genom att delta i seminarium om autonoma fordon, genom att granska filmer från 

fordonstillverkare, samt genom att titta på dokumentärer på området. Det ansågs vara av 

vikt att komplettera den rena litteraturgenomgången och intervjuerna med information 

från diverse populärvetenskapliga källor för att få en uppdaterad bild om vad som var 

aktuellt på området då det är ett fält som präglas av teknisk utveckling vilket ofta skildras 

i media. Dessutom förväntades visuella fakta bidra till bättre förståelse för tekniken. Då 

en stor del av den insamlade data genererades genom intervju var tolkning av data ett 

viktigt steg. Till en början transkriberades samtliga inspelade intervjuer och data delades 

in efter olika teman som identifierats. Därefter kunde data placeras in i en kontext, 

tillsammans med annan litteratur (jämför Bryman & Bell 2013). Den sammanvägda 

bilden kunde ge en förståelse för vilka aspekter som var av vikt för vilken roll vägmärken 

och informationen i vägmärken kommer få i framtiden, vilket beskrivs som ett 

begreppsligt och teoretiskt arbete av Bryman och Bell (2013). Detta la vidare grunden 

för resultatet av studien. Då förståelsen för fenomenet klarnade i och med 

datainsamlingen kunde frågeställningarna specificeras allt eftersom. Detta innebar att 

avsaknad av information också kunde identifieras vilket innebar att ytterligare data 

samlades in. Då samtliga av dessa steg genomförts författades rapportens resultat och 

slutsatser. Genom att sätta resultatet i ett sammanhang ansågs det belysa relevansen av 

studien (jämför Bryman och Bell 2013). 

3.2 Val av respondenter 

Urvalet av respondenter skedde genom att viktiga aktörer först identifierades. Det 

fastslogs att det var av intresse att intervjua personer både från fordonsindustrin, 

myndigheter samt från forskningsprojekt för att få olika perspektiv och för att kunna 

besvara forskningsfrågorna. Det konstaterades att det möjligen skulle uppdagas att även 

andra aktörer skulle behöva intervjuas. Denna angreppssätt skulle kunna beskrivas som 

målinriktat då utgångspunkten för urvalsprocessen var att identifiera relevanta 

respondenter för studiens syfte (Bryman & Bell 2011). Då en öppenhet fanns i 

urvalsprocessen konstaterades det i ett tidigt stadie att även representanter från körskola 

skulle behöva intervjuas för att författarna skulle få en tydlig bild av innebörden hos 

vägmärken.  

Enligt Bryman och Bell (2011) är det i kvalitativa studier svårt att på förhand avgöra hur 

många intervjuer som krävs för att uppnå så kallad teoretisk mättnad. Urvalsstorleken 

utökades således successivt under arbetets gång för uppnå tillförlitlighet och en 

tillräckligt varierad datauppsättning. En tillräcklig mättnad ansågs vara uppfylld när 

författarna kunde identifiera mönster i svaren från intervjuerna. Variationen betraktades 

som tillräcklig när personer från flera olika myndigheter och fordonstillverkare 

intervjuats. Respondenter med olika kompetensområden ansågs också bidra till studiens 

variation. Detta tillvägagångssätt genererade 9 stycken intervjuer med totalt 11 personer.  

Den initiala kontakten togs framförallt via mail, men i vissa fall skedde den första 

kontakten via ett personligt möte. Vid den inledande kontakten så beskrevs studiens art 
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och syfte kortfattat för att respondenten skulle förstå hur denne skulle kunna gagnas av 

resultaten av forskningen. Detta för att framkalla en positiv reaktion från respondenten 

(Bryman & Bell 2013). När respondenten gått med på en intervju erbjöds denne att 

bestämma tidpunkt för när den skulle äga rum. När det geografiska avståndet inte var för 

stort erbjöds respondenten att även bestämma plats för intervjun. I Tabell 2 nedan 

sammanfattas de genomförda intervjuerna. 

Tabell 2. Sammanställning över genomförda intervjuer 

Intervju-

personer 

Företag/ 

Organisation 

Befattning Datum Längd Intervjufor

m och plats 

Christian 

Larsson  

ÅF  Business Leader 

Active Safety & 

Autonomous Drive 

2018-02-26 72 min Telefon + 

presentation  

Göteborg 

Christina 

Sjöblom &  

Ulf 

Sjöblom 

Trafikskolan 

Körkortet 

Trafiklärare  

 

Trafiklärare 

2018-03-06  

 

80 min Personlig 

Uppsala 

Niclas 

Nilsson  

Transport-

styrelsen  

Utredare 2018-03-09 60 min Video 

Borlänge 

Per-Olof 

Svensk 

Trafikverket  Projektledare och 

utredare inom 

vägtrafikledning, 

ITS  och 

digitalisering  

2018-03-08 

 

87 min Video 

Borlänge 

Zakizadeh 

Hossein 

Volvo Trucks Director Connected 

Vehicle 

Technologies 

2018-03-12 

 

62 min  Video 

Göteborg 

Lars 

Svensson 

KTH ITRL Doktorand inom 

mekatronik 

2018-03-13  60 min Personlig 

Stockholm 

Erik 

Israelsson 

Zenuity  Product Owner  2018-03-16 30 min Telefon 

Göteborg 

Anders 

Eugensson 

Volvo Cars Director of 

Governmental 

Affairs 

2018-03-20 80 min Video 

Göteborg 
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Artin 

Hakopian 

& 

Nicklas 

Peyron 

Volkswagen  Product Engineer 

(Mobile Online 

Services) 

Product Engineer & 

Quality 

Management  

2018-04-05 120 min Personlig 

Södertälje 

 

Initialt hölls en telefonintervju där respondenten visade en bildpresentation på 

intervjuarnas datorer över internet. Av denna anledning var det inte möjligt att även 

upprätta videokontakt. Denna inledande intervju hölls för att få en övergripande bild av 

området där respondenten kunde peka ut viktiga aspekter. Detta tillät även intervjuarna 

att ställa följdfrågor och på så sätt få en mer detaljerad bild kring vissa ingående delar. 

Av de efterföljande intervjuer som genomfördes var tre stycken besöksintervjuer, fyra 

stycken videointervjuer och två telefonintervjuer. Besöksintervjuer ansågs vara att 

föredra men på grund av geografiskt avstånd var detta inte alltid möjligt och då ansågs 

videointervju vara ett bra alternativ. I enskilda fall var det inte möjligt med 

videouppkoppling pga att tekniska svårigheter uppenbarades, i dessa fall skedde intervjun 

via telefon. Saunders et al (2012) menar att det är av vikt att etablera personlig kontakt 

med respondenten vid kvalitativa undersökningar. Personlig kontakt uppmuntrar till tillit 

och intervjupersonen ger då utförligare svar. Vid telefonintervjuerna fanns ett 

medvetande kring avsaknaden av dessa aspekter. För att säkra att relevant information 

skulle genereras från telefonintervjuerna presenterade sig intervjuarna noggrant och 

studiens syfte beskrevs utförligt. Intervjuarna upplevde att även informationen från 

telefonintervjuerna uppnådde hög kvalitét. Vid frågor eller behov av kompletterande 

information togs kontakt med den relevanta intervjupersonen per  mail.  

3.3 Val av studieobjekt 

Det huvudsakliga undersökningsobjektet för studien var informationen i trafikskyltar. För 

att avgränsa studien ytterligare valdes två kategorier av trafikskyltar ut. Urvalsprocessen 

gjordes grundligt med noga överväganden av författarna. Som en del av urvalsprocessen 

intervjuades två trafikskolelärare, varvid de fick berätta om hur en mänsklig förare 

förväntas agera utifrån informationen i vägmärkena. De kategorier som därefter valdes 

karaktäriserades av komplexitet och att de av författarna ansågs viktiga för att upprätthålla 

trafiksäkerhet. 

Från Transportstyrelsens indelning av vägmärken valdes kategorierna Varningsmärken 

samt Förbudsmärken. Därefter delades Varningsmärken in i två olika kategorier av 

författarna. Dessa två kategorier benämndes som Statiska risker och Variabla risker. Till 

statiska risker beslutades det att varningsmärken som varnade för sådant som inte 

förändras över en längre tid hörde. Variabla risker karaktäriserades å andra sidan av 

situationer med varierande risknivå. Uppdelningen gjordes då författarna såg många 
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gemensamma nämnare i den information som varningsmärkena förmedlar till föraren. 

Författarna kunde vid intervjuerna ge exempel på ett vägmärke inom kategorin som 

intervjupersonen kunde resonera kring. Därefter kunde författarna göra generella 

antaganden för kategorin av vägmärken som det exemplifierade vägmärket tillhörde. 

Detta bidrog i sin tur till att en tydlig struktur kunde byggas upp för resultatet.  

I nedanstående tabeller ges exempel på vägmärken som tagits upp under intervjuerna och 

hur de kategoriserats. En grafisk representation av dessa, samt Transportstyrelsens 

förklaring av vägmärket visas också i tabellerna. Vidare anges vilket beteende som 

rekommenderas för de varnande vägmärkena utifrån vad de intervjuade trafiklärarna 

Sjöblom och Sjöblom (2018) ansåg var lämpligt. Sjöblom och Sjöblom (2018) var dock 

noga med att påpeka att lokala förhållanden, såsom väglag och sikt, alltid avgör vad som 

är ett lämpligt beteende. Trafikförordningens (1998:1276) lista över trafiksituationer som 

kräver en tillräckligt låg hastighet (se avsnitt 2.7.1), samt Trafikverkets publikation 

2004:80, inkluderas även i dessa rekommendationer (Vägverket 2004). En komplett lista 

över trafikmärken finns på Transportstyrelsens hemsida (Transportstyrelsen 2018).  

En gemensam faktor för varningsmärken som varnar för statiska risker är att de vanligen 

är förenade med risker som uppstår till följd av vägens utformning. Vägens underlag, 

samt vägens geometri är två vanliga faktorer som kan föranleda ökade risker. Ett 

vägmärke som utmärker sig och är svårkategoriserat är Varning för vägarbete. Detta 

kategoriseras av författarna som statisk risk då vägarbetet är definitivt och risken 

föreligger under en längre period. Dock kan närvaron av företeelserna som märket varnar 

för, alltså arbetsfordon, arbetsmaterial, arbetspersonal eller omledd väg variera.  

Tabell 3. Varningsmärken - Statiska risker 

Märke Transportstyrelsens 

beskrivning  

Rekommenderat 

beteende 

Grafisk 

representation  

Varning för farlig 

kurva 

Märket anger en farlig 

kurva samt kurvans 

riktning. 

Håll en tillräckligt 

låg hastighet och 

var beredd på en 

plötslig 

svängmanöver.  

Varning för ojämn 

väg 

Märket anger sådana 

ojämnheter eller skador 

i vägbanan som medför 

att det är lämpligt att 

färdas med lägre 

hastighet än som annars 

skulle varit fallet. 

Håll en tillräckligt 

låg hastighet och 

var beredd på att 

manövrera 

ojämnheterna 
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Varning för tunnel Saknas Var beredd på 

förändrade 

ljusförhållanden 

eller väglag. Visa 

än större respekt 

gentemot andra 

trafikanter.  

 

Varning för 

vägarbete 

Märket anger en 

vägsträcka där 

vägarbete eller liknande 

arbete pågår. 

 

Håll en tillräckligt 

låg hastighet och 

håll uppsikt för 

personer och 

föremål nära 

vägbanan.  
 

 

Variabla risker är representerade i Tabell 4 och är relaterade till externa faktorer som kan 

påverkar körningen. Dessa faktorer kan innebära ett överraskningsmoment och kräver 

därför ökad uppsikt så att externa risker kan upptäckas på och omkring vägen i god tid. 

Sjöblom och Sjöblom (2018) menar att skyltar inom denna kategori ofta innebär att man 

som förare ska öka uppsikten och att farten ska sänkas om situationen kräver det. Det kan 

också innebära att man som förare ska placera sig på annorlunda sätt på vägen. Vissa 

märken, såsom Varning för stark sidvind, kräver bara ett ändrat körbeteende om risken är 

aktuell för stunden (Sjöblom & Sjöblom 2018). 

Tabell 4. Varningsmärken - Variabla risker  

Märke Transportstyrelsens 

beskrivning  

Rekommenderat 

beteende  

Grafisk 

representation  

Varning för sidvind Märket anger en 

vägsträcka där det ofta 

förekommer stark 

sidvind. Symbolens 

riktning kan variera.  

Var beredd på att 

parera bilen och 

håll en tillräckligt 

låg hastighet om 

situationen kräver 

det.  
 

Varning för djur Märket anger en plats 

eller vägsträcka där det 

finns särskild risk för 

djur på eller vid vägen.  

Håll en tillräckligt 

låg hastighet och 

håll uppsikt. Var 

beredd på att 

utföra en kraftig 

inbromsning.  
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Varning för olycka Saknas Var beredd på att 

utföra en kraftig 

inbromsning. Håll 

uppsikt långt 

framåt.   

Varning för slirig 

väg 

Märket anger att vägen 

kan vara slirig. Endast 

om det finns särskilda 

skäl används märket 

för att varna för halka 

pga snö eller is. 

Håll tillräckligt låg 

hastighet. Märket 

sätts upp där det är 

risk för halka till 

följd av avdunstat 

vatten, vatten-

ansamlingar eller 

ny 

asfaltsbeläggning.  

 

 

Kategorin förbudsmärken är mindre komplex än varnande vägmärken. Förbudsmärken 

förmedlar en tydlig trafikregel som trafikanten måste förhålla sig till. Förbudet kan 

exempelvis gälla på grund av fysiska begränsningar i infrastrukturen, för att begränsa 

framkomligheten eller för att begränsa hastigheten. Det generella rekommenderade 

beteendet för samtliga märken inom denna kategori är att följa angivelserna.  

 

 

Tabell 5. Förbudsmärken  

Märke Transportstyrelsens  

beskrivning  

Grafisk 

representation  

Hastighetsbegränsning  Märket anger förbud mot att föra 

fordon med högre hastighet än den 

som anges på märket.  

  

Begränsad fordonshöjd Märket anger förbud mot trafik med 

fordon över en viss höjd om den fria 

höjden är lägre än 4,5 meter. Högsta 

tillåtna fordonshöjd anges på märket. 
 



38 
 

Förbud mot infart med 

fordon  

Saknas  

 

 

3.4 Datainsamling 

3.4.1 Litteraturgenomgång 

En gedigen litteraturgenomgång gjordes av det studerade området för att få en uppfattning 

om relevanta begrepp och vilken kunskap som är känd och vilken som saknas på området.  

Det konstaterades att det inte fanns någon tidigare forskning som besvarade den 

forskningsfråga som valts för studien. Den information som inhämtats genom litteratur 

förväntades också kunna bidra till att ge stöd för åsikter och argument i analysen (jämför 

Bryman & Bell 2013). Då en omfattande litteraturgenomgång stärker trovärdigheten för 

en person ansågs detta vara ett viktigt steg för efterföljande intervjuer (Bryman & Bell 

2013) 

Vidare valdes en narrativ metod för litteraturgenomgången. Bryman & Bell (2013) 

beskriver detta som en metod för att införskaffa en initial bild av forskningsområdet där 

tillvägagångssättet innehar en lägre grad av struktur. Detta innebar att författarna i förväg 

inte kunde veta vart efterforskningarna kunde leda och nya intressanta teman uppdagades 

därmed (jämför Bryman & Bell 2013). Då ämnet var relativt nytt för författarna ansågs 

denna metod vara bra då den förväntades leda in författarna på de områden och projekt 

som var aktuella. Denna metod för litteraturgenomgång beskrivs också som vanlig för 

kvalitativa metoder och ansågs därför även vara passande för denna studie.  

3.4.2 Intervjuer 

Vanligt för kvalitativ forskning är informationsinsamling genom intervju hävdar Bryman 

& Bell (2013), och en stor del av det empiriska underlaget grundar sig på intervjuer i 

denna rapport. Intervjuerna utfördes efter att litteraturgenomgången hade gjorts. Saunders 

et al. (2012) menar att det är av vikt att vara påläst vid intervjutillfället för att öka 

trovärdigheten inför respondenten, samt för att kunna ställa följdfrågor och på så sätt få 

en mer detaljerad bild av ämnet. Av denna anledning ansågs det vara nödvändigt att ha 

kunskap om områdesspecifika begrepp och aktuell forskning på området.  

Bryman och Bell (2013) menar vidare att semistrukturerade intervjuer lämpar sig väl för 

kvalitativa studier och därför valdes denna intervjustruktur. Vidare hävdar Lantz (2007) 

att intervjuer av mer öppen karaktär lämpar sig för att erhålla en fördjupad förståelse för 

ett fenomen och när syftet är att generera teorier. Denna intervjumetod är även passande 

då undersökningen innehåller ett relativt tydligt fokus och då det insamlade materialet 
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kan hjälpa intervjuaren att ta sig an specifika frågeställningar. Semistrukturerade 

intervjuer tillåter även intervjun att röra sig i olika riktningar vilket kan bidra till att nya 

relevanta och intressanta områden uppdagas (Bryman & Bell 2013).  

Innan varje intervju gjordes efterforskningar kring intervjupersonen och dennes 

arbetsområde, detta för att kunna formulera så relevanta frågor som möjligt. Därefter 

formulerades en intervjuguide, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en lista över 

förhållandevis specifika teman som önskas beröras vid intervjun.  Frågeområden var 

specifika för varje enskild aktör för att komma åt respondentens huvudkompetens och 

frågan “Vilken information behöver vi för att svara på frågeställningarna?” ställdes vid 

utformningen av intervjuguiden. Respektive intervjuguide går att finna i Bilaga 1-9. 

Vidare delgavs respondenten dessa frågeområden innan intervjun för att denna skulle ha 

möjlighet att förbereda sig och neka till de frågeområden som låg utom dennes kompetens 

(Saunders et al. 2012). De intervjuguider som formulerades öppnade upp för 

respondenten att föra ett resonemang utifrån dennes upplevelser och intresseområden, och 

en hög grad av flexibilitet fanns i intervjuerna, vilket Bryman & Bell (2013) beskriver 

som essentiellt för en semistrukturerad intervju. Inledningsvis i varje intervju fick 

respondenten beskriva sitt och organisationens arbete. Detta är av vikt för att kunna sätta 

respondentens svar i ett sammanhang. Under intervjun togs vidare ingen hänsyn till 

ordningsföljden i den aktuella intervjuguiden och även frågor utanför guiden ställdes för 

att anknyta till något som intervjupersonen sagt (Bryman & Bell 2013). Respondenten 

hade vidare friheten att utforma svaren på eget sätt men i vissa fall när svaren blev för 

utsvävande leddes denne in på rätt spår igen.  

3.4.3 Seminarium  

För datainsamling deltog författarna i seminariet Självkörande bilar snart på plats? den 

8:e mars 2018, anordnat av branschorganisationen Bil Sweden. Seminariet hölls med 

anledning av att den statliga utredningen Vägen till självkörande fordon publicerats. 

Författarna ansåg att seminariet var ett bra tillfälle att få tillgodose information om 

utvecklingen av autonoma fordon och få en övergripande bild på området. Tillfället sågs 

även som en möjlighet att identifiera och komma i kontakt med relevanta 

intervjupersoner. Genom seminariet genererades också två intervjutillfällen. Seminariet 

inleddes med en presentation av vad utredningen kommit fram till, därefter fick olika 

aktörer komma med infallsvinklar på utredningen och området i sin helhet. 
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Tabell 6. Medverkande talare i seminariet  Självkörande bilar snart på plats 

Representant Organisation/Företag Befattning 

Jonas Bjelfenstam Transportstyrelsen Utredare 

Jessica Rosencrantz Trafikutskottet (M) Vice ordförande 

Pia Nilsson Trafikutskottet (S)  Ledamot 

Maria Börjesson  VTI  Professor 

Anders Eugensson Volvo Cars Director governmental Affairs 

Åsa Pettersson  Scania Head of pubilc and 

governmental affairs 

Fredrik Wahrolén Mercedes-Benz Sverige Kommunikations- och PR-chef 

Irene Bernald Audi Sverige Informations- och PR-chef 

Maria Backlund BIL Sweden Teknisk samordnade: lagkrav & 

forskning 

3.5 Bearbetning av data  

Trost (2005) delar in bearbetning av data i två delar; Analys av data och Tolkning av data. 

De olika stegen i bearbetningen behöver enligt Trost (2005) tvunget inte ske i någon 

speciell ordningsföljd men i denna rapport skedde tolkning av data i huvudsak efter 

analys. I vissa fall skedde bearbetningen också parallellt.  

En stor del av datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer vilka spelades in efter 

godkännande av respondenten. En av respondenterna nekade inspelning och mer utförliga 

anteckningar togs då istället. De intervjuer som spelades in transkriberades en kort stund 

efter intervjun och kan beskrivas som en del av analysarbetet (Flick 2014). Arbetet med 

att transkribera delades upp jämbördigt mellan skribenterna. Att spela in intervjuerna och 

därefter skriva ut dem ansågs vara av vikt för att fånga respondentens egna ordalag och 

på så sätt kunna utföra en detaljerad analys. Medvetenhet fanns kring att speciella fraser 

och uttryck kan ha gått förlorade vid den intervju som inte spelades in (jämför Bryman & 

Bell 2013).  

Vidare hade författarna i åtanke att intervjupersonerna kunde ha olika tidsperspektiv i 

sina svar. Tidsperspektivet har en stor betydelse för studien då transformationen av 
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trafiksystemet kommer ske över lång tid. Av denna anledning var författarna noga med 

att förklara att intervjupersonerna skulle ha ett trafiksystem med blandtrafik och 

högautomatiserade bilar i åtanke. Detta kan möjligen inte varit specifikt nog vilket kan 

ha lett till olika tidsperspektiv i intervjupersonernas svar.  

Den data som genererades från intervjuerna kännetecknades av komplexitet, elasticitet 

och tvetydighet. Dessutom var de transkriberade texterna icke standardiserade och av 

stort omfång vilket enligt Saunders et al. (2012) innebär konsekvenser för analysmetoden. 

För att komma fram med en teori hävdar Lantz (2007) att man inom kvalitativ analys 

måste reducera och transformera den insamlade data. Av denna anledning valde 

författarna att koda materialet för att öka förståelsen och förenkla det teoretiska urvalet. 

Textkodning ansågs vidare vara en viktigt del i analyssteget vid bearbetning av data.  

Arbetet med kodningen drevs av kreativitet och nyfikenhet hos författarna och hänsyn 

togs till vad som vore relevant för att svara på studiens forskningsfrågor. Det fanns även 

en öppenhet mot annat än det primärt uppenbara och författarna försökte på så sätt 

identifiera viktig data.  (jämför Trost 2005). Trost (2005) menar att tillvägagångssättet 

för kodning kan ske på flera olika vis och att det sätt som passar författaren bäst ska 

användas.  

Av denna anledning enades författarna om en egen framtagen modell för kodning av 

materialet, där inspiration hämtades från olika skolor för kodning. Första steget i denna 

egenkomponerade kodningsprocess var en övergripande genomläsning av materialet 

vilket resulterade i en mängd funderingar och tankegångar hos författarna. (jämför Trost 

2005). Materialet lästes igenom utan att notiser togs, detta för att få en helhetsbild av den 

insamlade data (jämför Bryman & Bell 2011).  Därefter reducerades mängden data genom 

att notiser gjordes för de stycken som kunde vara av vikt för studiens syfte. Detta beskrivs 

av Flick (2014) som ett steg i kvalitativ innehållsanalys och lämpar sig bra för 

intervjumaterial. Därefter togs ett gemensamt ramverk för kodningen fram där färger 

användes för att markera specifika stycken eller meningar som var av särskilt intresse. 

Färgerna symboliserade olika underkategorier. Dessa underkategorier var tekniska 

möjligheter och begränsningar, aktörer och rollfördelning, existerande, överflödig eller 

saknad information i trafiksystemet, samt en färg för övrig information som ansågs vara 

tillräckligt intressant. Framtagningen av kategorier hade sin utgångspunkt i 

intervjuguiden och skulle kunna beskrivas som koncept-drivet enligt Flick (2014). Vid 

detta steg togs även noggrannare notiser om vad det specifika stycket innehöll för 

information. Flick (2014) menar att ett viktigt kvalitetskriterium för en kvalitativ 

innehållsanalys är att tilldelningen av kategorier på materialet sker på ett konsistent vis, 

så kallad kodnings-konsistens. För att uppnå kodnings-konsistens kodade författarna 

materialet individuellt, därefter gicks kodningarna gemensamt igenom och en jämförelse 

gjordes för att identifiera gemensamma nämnare (jfr Flick 2014).  

Därefter följde tolkning av data. Trost (2005) menar att tolkning av materialet sker 

löpande under bearbetningens gång, men som nämndes tidigare skedde tolkningen i 

huvudsak efter kodningen. Enligt Trost (2005) sker tolkning av materialet genom att 
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författaren med hjälp av tidigare forskning bevisar att det som tagits fram i 

kodningsprocessen är av intresse. Tillvägagångssättet blev därför att tolka och väva 

samman kodad data från de kvalitativa intervjuerna med tidigare forskning. Detta 

implicerade en induktiv analysmetod för studien, vilket innebär att empirin är grunden till 

den konceptuella referensram, teori, som växer fram.  

3.6 Studiens kvalitet 

I följande stycke kommer ett resonemang kring studiens kvalitet att föras utifrån 

kriterierna reliabilitet och validitet. Definitionerna av reliabilitet och validitet är skapade 

i den kvantitativa forskningstraditionen och behöver modifieras för att passa bättre in i 

denna kvalitativa studie (Dalen 2011). Studiens kvalitetsbedömningen kommer därför att 

avvika något från den traditionella bedömningen av reliabilitet och validitet, vilket styrks 

av Bryman och Bell (2013) som menar att i kvalitativa studier kan reliabilitet och validitet 

slås samman till ett gemensamt kriterium och mindre vikt kan läggas vid det som handlar 

om mätning.  

3.6.1 Reliabilitet 

Enligt den kvantitativa forskningstraditionen uppnås reliabilitet om en utredning ger 

samma resultat för upprepade undersökningar av samma objekt. Reliabilitet är alltså ett 

mått på hur tillförlitlig studiens mätmetod är (Graziano & Raulin 2010).  

Det kvantitativa begreppet mätmetod passar inte optimalt för den här studien eftersom 

intervjuer knappast kan benämnas som en standardiserad mätmetod. Enligt Saunders et 

al. (2012) är kvalitativa studier till sin karaktär icke standardiserade och det blir således 

svårt att tillämpa de kvantitativa villkoren för reliabilitet på denna studie. Enligt Dalen 

(2011) är det i princip omöjligt att fullständigt återskapa förhållandena för en viss 

intervjusituation då människor och situationer förändras över tid. För att visa på studiens 

reliabilitet har författarna istället valt att vara tydliga och beskriva varje led i 

forskningsprocessen korrekt. Målet har varit att beskriva forskningsförfarandet så pass 

tydligt att en annan forskare, i ett tänkt scenario, ges möjligheten att upprepa studien med 

författarnas “forskarglasögon” (jämför Dalen 2011).  

3.6.2 Validitet  

Validitet är ett mått på hur korrekt det insamlade datamaterialet speglar det som studien 

avser mäta. Stabila utslag vid upprepade mätningar av skilda forskningsobjekt är en 

indikator på god validitet (Graziano & Raulin 2010). Validitet för den här studien handlar 

mycket om i vilken grad det går att se sanna samband mellan de olika intervjupersonernas 

svar. Studiens validitet hör därmed ihop med urvalet av respondenterna, och för att uppnå 

validitet krävs alltså ett gediget urvalsförfarande. Litteraturen behandlar olika typer av 

validitet, de två som kommer behandlas här är extern validitet och intern validitet.  
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Extern validitet uppnås enligt Bryman & Bell (2013) om studiens resultat kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. I kvantitativa studier styrks den 

externa validiteten med ett stort urval. Då den här studiens urval var begränsat vilket 

gjorde det svårt att säga något om den här studiens generaliserbarhet utifrån 

urvalsstorleken (jfr Bryman & Bell 2013). För att styrka studiens externa validitet valde 

författarna istället att i detalj redogöra för urvalsförfarandet vilket enligt Bryman & Bell 

(2013) ger kvalitativa studier högre extern validitet.  

Den interna validiteten tenderar att bli en styrka i kvalitativa undersökningar. Enligt 

Bryman & Bell (2013) uppnås inre validitet om det finns en god överenskommelse mellan 

författarnas observationer och det teoretiska ramverk som studien mynnar ut i. Med 

samma resonemang menar Bryman och Bell (2013) att intern validitet bygger på att det 

finnas en hög grad av överensstämmelse mellan studiens teoretiska begrepp och de 

genomförda intervjuerna (Bryman & Bell 2013). För att uppnå inter validitet försökte 

förhållandena under intervjuerna ordnas så att det uppstod intersubjektivitet, alltså att 

gemensamma upplevelser och situationstolkningar uppstod vid intervjuerna (jfr Dalen 

2011). För att öka den inre validiteten försökte författarna därför i så stor utsträckning 

som möjligt främja intersubjektivitet i intervjusituationerna. Detta gjorde bl.a. genom att 

i första hand boka in personliga möten med respondenterna, och i andra hand ordnades 

videointervjuer. På så sätt fick intervjuaren och respondenten möjlighet att se varandra 

öga mot öga och tolka in tysta parametrar och fick möjlighet att ta del av icke-verbala 

uttryck såsom kroppsspråk.  

En ytterligare form av validitet är responsvaliditet. Enligt Bryman & Bell (2013) så ökar 

responsvaliditeten om forskaren förmedlar resultaten till de som deltagit i studien. Därför 

erbjöds samtliga intervjupersoner att ta del av resultatet innan den slutgiltiga versionen 

publicerades, detta för att respondenterna skulle ges möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållet.    
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4. Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten för studien som erhållits genom intervjuer. 

Inledningsvis redogörs för faktorer som begränsar autonom körning. Därefter 

presenteras intervjupersonernas resonemang kring vilka aspekter som vägs in i valet av 

teknik för att insamla och distribuera och information. Vidare tas vikten av att upprätta 

redundans i systemet upp, följt av hur ansvaret skall fördelas för att upprätta en god 

digital och fysisk infrastruktur. Avsnittet avslutas med att belysa problemet med bristande 

standardiseringar. Intervjupersonerna har i stor utsträckning använt sig av begreppet 

“moln”. Detta begrepp har en vid betydelse som kan syfta till olika digitala 

lagringslösningar. Författarna har i detta avsnitt tolkat och använt detta begrepp med 

syftning på de dynamiska lagren i Local Dynamic Map, vilka beskrivs i avsnitt 2.6. Med 

begreppet “karta” avses de statiska lagren i Local Dynamic Map. 

4.1 Begränsande faktorer för autonom körning  

Automatiserad körning förekommer redan idag men bara i vissa avgränsade områden. 

Utvecklingen kommer ske etappvis och fler och fler vägmiljöer kommer bli tillgängliga 

för autonoma fordon (Eugensson 2018). Svensk (2018) menar att det är viktigt att 

noggrant utvärdera vad som krävs för att klara av autonom körning inom en viss domän 

i och med att de olika vägmiljöerna innebär olika utmaningar och risker. Då det finns mer 

och mindre lämplig infrastruktur för autonoma fordon måste beslut fattas kring huruvida 

domänen är aktuell för autonom körning, alternativt under vilka förhållanden som 

autonom körning skall vara tillgänglig (Svensk 2018). Enligt Larsson (2018) ligger det i 

biltillverkarnas eget intresse att se till att deras fordon inte utsätter någon för fara. Därför 

är de noga med att säkra upp för att deras fordon inte kör in i ett område som de inte 

behärskar då det kan innebära höga kostnader för fordonsföretagen om deras bilar ger 

upphov till olyckor i trafiken. 

Eugensson (2018) förklarar att det finns två olika utgångspunkter för vilka områden som 

fordonstillverkare valt att satsa på för att realisera automatiserad körning inom. Den ena 

är pendlingsleder då bilen kör i högre hastigheter i en relativt enkel miljö, och den andra 

är lågfartsområden då hastigheten kompenserar för en mer komplex miljö. Eugensson 

(2018) framhåller att det kommer dröja innan autonom körning kommer vara tillgänglig 

på landsbygd och i stadsmiljöer. De olika domänerna innebär olika typer av utmaningar 

och blandtrafik med fordon av olika automatiseringsgrad, samt andra typer av trafikanter 

beskrivs som de kanske största svårigheterna som måste överbryggas  (Eugensson 2018). 

Både Peyron (2018) och Eugensson (2018) framhäver vikten av att bilen tillgodoses med 

kvalitetssäkrad och uppdaterad information. Förhållanden som idag är svåra att 

manövrera för autonoma bilar är exempelvis regn och snö då detta innebär tekniska 

begränsningar hos sensorerna (Svensk 2018). Eugensson (2018) menar att även stark vind 

kan innebära stora svårigheter på vissa vägsträckor, vilket innebär att detta kan vara viktig 

information för ett autonomt fordon. Volvos autonoma bil begränsas också från att köra 

autonomt vid olycka eller vägarbete, och därför kontrollerar bilen vilka förhållanden som 
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råder varje gång den går in i en ny sektion. När sådana förhållanden råder är det 

självkörande läget inte tillgängligt och den mänskliga föraren ombeds då ta över ansvaret. 

I Volvos projekt är det en trafikkontrollscental (eng: traffic control center) som reglerar 

om sträckan är tillgänglig för autonom körning. Svensk (2018) tror att de flesta 

fordonstillverkare kommer etablera ett liknande system för att tillgodose sin fordonsflotta 

med viktig information, samt för att styra vilka domäner som autonom körning är tillåten 

inom. 

För att utvärdera vilka vägavsnitt som är lämpliga för autonom körning samlar Volvos 

bilar in information om omgivningen, vilket sparas i en högdefinierad karta. Eugensson 

(2018) beskriver detta som en viktig del i karteringsprocessen. Även Israelsson (2018) 

anser att ett bra sätt att bekräfta kvalitén på vägar och vägutrustning är att låta fordon 

samla information om vägmiljön. Denna information kan då användas till att avgöra 

huruvida vägen är lämplig för autonom körning eller ej. En vägsträcka där bilar 

rapporterat in dåligt placerade vägskyltar eller på annat sätt olämplig väginfrastruktur kan 

bli utesluten för autonom körning. 

4.2 Val av teknik  

Valet av teknik sker inte godtyckligt utan är en genomarbetad process, och inte sällan 

tillskrivs flera delsystem samma uppgift för att skapa redundans i systemet. Två av de 

viktigaste aspekterna i valet av teknik är dels tidsaspekten menar Zakizadeh (2018), men 

också faktumet att det under en lång tid framöver kommer att vara en blandtrafik 

(Israelsson 2018). De självkörande bilarna måste ha förmågan att förhålla sig till fordon 

och andra trafikanter utan kommunikationsutrustning och hantera oberäkneliga 

förfaranden vilket är kännetecknande för den mänskliga föraren. Enligt Nilsson (2018) 

måste de självkörande bilarna vara så pass smarta att de kan räkna ut att det råder förhöjda 

risker bara utav att titta på omgivningen. Detta är en stor utmaning för fordonstillverkarna 

då det är svårt att förutse vilka händelser som skulle kunna inträffa på vägarna (Svensk 

2018). 

De intervjuade beskriver vidare att bilens beslutsfattande sker på tre nivåer vilka ställer 

olika krav på tekniken, vilka visas i Figur 5. Nivåerna benämns som strategiska beslut, 

taktiska beslut och operationella beslut. De strategiska besluten handlar om att planera 

rutten på en hög nivå, medan de taktiska handlar om att planera körningen genom 

exempelvis filbyten, men kan också handla om att välja en maxhastighet för en viss 

sträcka (Svensson 2018). Dessa beslut hanteras bäst med hjälp av molnuppkoppling 

beskriver Eugensson (2018) och sker med längre tidshorisont (Zakizadeh 2018). 

Operationella beslut handlar om att planera körningen i den aktuella situationen och dessa 

beslut måste tas på en sekundnivå (Svensson 2018; Zakizadeh 2018). Dessa beslut bör 

baseras på data från sensorer och kameror menar Eugensson (2018).  
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Figur 5. Illustration över bilens beslutsnivåer (Wikström 2018). 

En annan viktig aspekt handlar om att lösningarna som väljs måste vara internationellt 

gångbara. Fordonstillverkarna har en internationell marknad och trafiksystemet sträcker 

sig över landsgränser vilket ställer höga krav på bilarna att klara av olika miljöer (Svensk 

2018). Volvo Cars är därför mycket lyhörda inför vad man väljer att satsa på för teknik i 

resten av Europa, USA och Kina förklarar Eugensson (2018). Kina verkar gå mot 

molnuppkoppling medan USA har varit inriktade på kortdistans-kommunikation, men det 

verkar nu ske en förändring i den frågan. Samtidigt råder det delade meningar i Europa 

kring vilken teknik som ska bli den dominerande och länder har valt att gå olika vägar. I 

projekten Nordic Way 1 & 2 har cellulär kommunikation valts till att vara den gällande, 

och Volvo Cars har valt att gå samma väg (Svensk 2018; Eugensson 2018).   

Samtidigt är det alltid en avvägning mellan kostnad och prestanda vid val av teknik 

förklarar Svensson (2018). Kostnad i form av pengar, beräkningskapacitet eller 

lagringsutrymme och prestanda i form av bekvämlighet och säkerhet. Detta skulle kunna 

innebära att externa informationskällor är att föredra framför bilens egna sensorer i vissa 

typer av beslutsfattanden.  

Fordonstillverkarna vill heller inte ställa krav på myndigheter och väghållare att 

uppdatera infrastrukturen vilket innebär att  de måste ta hänsyn till att väginfrastrukturen 

ser ut som den gör idag och bygga bilar som klarar av att köra i den befintliga miljön 

(Svensk 2018; Eugensson 2018). Nilsson (2018) ger exempel på att vägmärken är 

anpassade för att människor ska läsa av och tolka dessa, vilket skapar en utmaning hos 

fordonstillverkarna att bygga system som klarar av att se och tolka dessa skyltar på samma 

sätt som en människa.  

Svensson (2018) menar att så länge det är blandtrafik så kommer trafikskyltar vara 

nödvändiga, men han ser också möjligheten att utrusta äldre fordon med 

kommunikationsutrustning för att tillhandahålla skyltinformation digitalt.  

Svensson (2018) anser att den dynamiska information som realiseras i och med digital 

infrastruktur innebär positiva konsekvenser i trafiksystemet då den statiska informationen 
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inte är tillräcklig för det autonoma fordonet (Svensk 2018). Ökningen av 

realtidsinformation till följd av uppkopplade bilar innebär på sikt även ett minskat behov 

av fysisk infrastruktur förklarar Zakizadeh (2018), men understryker att så länge det är 

en blandtrafik så måste fysiska vägmärken existera.  

4.2.1 Sensor- och kameraavläsning 

Att sensorer och kameror är essentiellt för den självkörande funktionen hos en bil är 

intervjupersonerna överens om, framförallt med tanke på att det kommer vara en 

blandtrafik en lång tid framöver. Sensor-funktioner är nödvändiga för att bilen ska kunna 

fatta operationella beslut och på så sätt hantera oväntade risker som uppstår på och 

omkring vägen. Eugensson (2018) förklarar att andra system som implementeras i bilen 

endast är till för att skapa redundans eller för att förbättra kvalitén, medan sensorerna är 

nödvändiga för ett säkert framförande av bilen.  

Förutom att fånga upp oväntade risker används bilens sensorer och kameror idag i 

autonoma bilar för att verifiera att bilen befinner sig på rätt plats. Bilen läser av den 

fysiska omgivningen med sensorer och kameror och verifierar att den befinner sig i rätt 

position i längdriktning genom att jämföra denna information med kartdata. Genom att 

läsa av linjemarkeringar verifierar bilen att den befinner sig i rätt lateral position 

(Eugensson 2018). Peyron (2018) menar vidare att linjemarkeringar är av vikt för 

autonom körning idag, men att bilen även kan lokalisera sig med hjälp av till exempel 

trottoarkanter och övergång mellan olika underlag.  

En begränsning hos sensorer är att de bara samlar information om dess närmaste 

omgivning då de kan se 100 till 250 meter i dagsläget (Larsson 2018). Zakizadeh (2018) 

menar att för en planerad körning är det en fördel om bilen kan få information tidigare än 

så.  Dessutom finns det ett non-line-of-sight-problem med sensorer vilket betyder att det 

är inte möjligt att se bakom skymda kurvor och korsningar, eller om det är något föremål 

som skymmer sikten (Larsson 2018; Zakizadeh 2018). Andra tekniska begränsningar är 

att sensorerna fungerar sämre när det är snö eller regn, samt att de blir bländade i motljus 

(Svensk 2018). Det kan också vara svårt för sensorerna att läsa av väglaget och 

vägmarkeringar när det är packad is eller snö (Svensson 2018). Detta begränsar autonoma 

fordon från att köra i vissa situationer vilket innebär att fordonet måste få kompletterande 

information för att klara av sådana miljöer. Detta skulle kunna lösas med V2V eller I2V 

menar Zakizadeh (2018), vilket också hade  inneburit att kostnaden för 

sensorutvecklingen inte hade blivit lika omfattande förklarar han. Larsson (2018) menar 

också att sensorutrusningen som krävs för autonoma fordon är dyr och uppstiger 

hundratusentals kronor. Ett annat alternativ är att informationen om väder och väglag 

förmedlas via uppkoppling och molntjänst (Svensk 2018; Svensson 2018). 

Sensorer och kameror används även för att samla information som distribueras till andra 

bilar och aktörer via molnet. Denna information kan bland annat handla om brister i 

väginfrastrukturen och Eugensson (2018) ger exempel på ett projekt där halka på vägarna 
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identifieras genom att mäta hjulens rotation. Annan information som digitaliseras med 

hjälp av kamera- och sensoravläsning är fysiska vägskyltar (Zakizadeh 2018). 

Idag är sensorerna påslagna hela tiden för att skanna av omgivningen, men genom att  

reglera deras aktivitet så kan energiförbrukningen minska. Larsson (2018) menar dock att 

det troligaste är att sensorerna kommer att ha konstant energiförbrukning inom de närmsta 

20-30 åren. Israelsson (2018) antar även han att den självkörande bilen kommer behöva 

vara lika alert hela tiden vilket innebär att sensorerna inte anpassas efter situation.  

4.2.1.1 Skyltavläsning 

Eugensson (2018), liksom Israelsson (2018), menar att skyltavläsning kommer att vara 

nödvändigt för en självkörande bil inom en överskådlig framtid. Svensson (2018) menar 

dock att trafikskyltar inte är robusta nog för en autonom bil med anledning av eventuell 

avläsningssvårigheter och felklassificering, vilket gör det nödvändigt att tillföra 

kompletterande information till fordonet. Vissa skyltar ger inte heller tillräckligt med 

information för att bilen ska kunna fatta ett beslut, Israelsson (2018) exemplifierar att 

definitionen av en skarp kurva varierar beroende på vägtyp och därför är inte 

informationen tillräckligt specifik. Vidare förklarar Nilsson (2018) att det inte kommer 

vara tillräckligt att endast kunna läsa av vägmärken och därför måste informationen även 

finnas tillgänglig digitalt, framförallt vid de högre automatiseringsnivåerna. 

I Sverige finns trafikskyltar digitalt representerade vilket innebär att informationen i 

skyltar skulle kunna tillhandahållas genom digital uppkoppling. Detta är dock inte fallet 

i världens alla länder vilket är en utmaning för autonoma bilar, vilket innebär att bilen 

måste kunna läsa och tolka skyltar (Svensk 2018). Eugensson (2018) förklarar vidare att 

även om fordonet kan tillhandahålla skyltinformationen digitalt så sätts det ibland ut 

tillfälliga vägskyltar som bilen måste kunna tolka. För skyltavläsning är det av stor vikt 

att skyltarna är välplacerade så att de är tydliga för den autonoma bilen, men även dagens 

säkerhetssystem skulle gynnas av tydliga vägmarkeringar förklarar både Israelsson 

(2018), Peyron (2018) och Eugensson (2018). 

Vidare menar Eugensson (2018) att det är möjligt att ett autonomt fordon kan ändra sitt 

körbeteende efter varnande vägskyltar. Avläsning av en skylt som varnar för vilt skulle 

kunna innebära att bilen går in i en högre beredskapsnivå. Denna information skulle 

kunna innebära att bilen placerar sig närmare mitten av vägen, sänker hastigheten eller 

ökar uppsikten på sensorerna (Eugensson 2018). Även Nilsson (2018) kan tänka sig att 

bilen kan gå upp i ett beredskapsläge då sensorerna riktas om för att täcka en större del 

av vägavsnittet.  

Skyltavläsning skulle också kunna möjliggöra en bekvämare körupplevelse då hastiga 

inbromsningar skulle kunna undvikas menar Peyron (2018). Detta till följ av att bilen 

exempelvis får information om en ojämn väg tidigare än vad sensorerna kan läsa av 

marken vilket leder till en mjukare inbromsning. Även Eugensson (2018) förmodar att en 

skylt angående väglag är tillräckligt med information för att en autonom bil ska kunna 

fatta ett beslut efter informationen. Detta förutsatt att fordonet är utrustat med sensorer 
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som kan ta in information om oväntade händelser och variationer i omgivningen så att 

fordonet kan förhålla sig till dessa (Eugensson 2018)  Han framhäver även vikten av att 

skylten är placerad på ett sådant sätt att bilens kameror kan läsa av den, samt att det finns 

en standardisering för skyltarnas utformning och placering. Även Israelsson (2018) 

betonar att de självkörande fordonen, men även de manuella fordonen, kommer dra nytta 

av att vägmärkenas placering anpassas till fordonens sensor- och kamerasystem. 

Israelsson (2018) anser därför att väghållaren borde ha detta i åtanke och vara lite mer 

eftertänksamma när de placerar ut nya vägmärken.    

4.2.2 Korthållskommunikation  

För kommunikation fordon- till- fordon och fordon- till- väginfrastruktur på korta avstånd 

inom mindre områden kan WiFi-baserade standarden IEEE 802.11p användas. (Svensson 

2018). Som namnet antyder är denna teknik utformad för kommunikation på kortare 

distanser vilket kräver att kommunikationsutrustning, basstationer, installeras i vägrenen 

(Svensson 2018). Av denna anledning kan korthållskommunikation bli väldigt dyrt på en 

nationell nivå (Svensk 2018). Korthållskommunikation bygger även på att alla som deltar 

i informationsutbytet har samma utrustning, vilket sänker generaliteten (Svensson 2018). 

Sverige, till skillnad från vissa andra länder i exempelvis Europa, har inte valt att satsa på 

korthållskommunikation för fordon. I projektet Nordic Way förlitar sig Trafikverket och 

de övriga nordiska länderna istället på cellulär kommunikation (Svensk 2018).  

4.2.2.1 V2V 

För att få en samlad bild av omgivningen kan fordonet använda V2V-kommunikation 

tillsammans med sensorer. Kommunikation fordon- till- fordon lämpar sig att använda 

för operationella beslut och i situationer när fordonets aktiva säkerhetssystem ska sätta in 

anser Zakizadeh (2018). Sådana situationer kännetecknas av snabba beslut och korta 

bromssträckor och informationen, förutsatt att den är verifierad, kan på direkten aktivera 

fordonets broms- eller styrsystem. En nyligen inträffad trafikolycka i kombination med 

dålig sikt är en situation när V2V kan användas för att undvika kollisioner. Ett annat 

tillämpningsområde för V2V är i så kallade non-line-of-sight-situationer menar 

(Zakizadeh 2018) och ger exempel på hur bilen skulle kunna kommunicera med andra 

fordon i en skymd korsning.  

Till skillnad från Zakizadeh (2018) anser Svensson (2018) att på grund av den begränsade 

räckvidden och att det är stokastiskt om signalen kommer fram eller inte lämpar sig 

korthållskommunikation sämre för säkerhetskritiska funktioner. Även Eugensson (2018) 

är av uppfattningen att detta system inte är tillförlitligt i exempelvis non-line-of-sight-

situationer. Detta pga. att en utebliven signal både kan innebära att det inte befinner sig 

någon bil bakom hörnet, men även att signalen inte har kommit fram. För att denna 

kommunikationsteknologi skall vara gångbar för säkerhetskritiska ändamål krävs det 

därför en väldigt hög penetration i bilparken och ett noga samarbete mellan leverantörer, 

vilket Eugensson (2018) ser som en svårighet. Israelsson (2018) anser att de 
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automatiserade fordonen behöver klara av att behärska trafiken oberoende av andra 

fordon, och därför är V2V ingen nödvändighet, i alla fall inte den närmsta tiden.  

Även om korthållskommunikation inte är ett säkert sätt att bygga de mest 

säkerhetstekniska funktionerna på är det en användbar teknik som kan användas till 

prestandahöjande funktioner (Israelsson 2018; Svensson 2018). Ett användningsområde 

som Svensson (2018) föreslår är när fordon behöver göra antaganden om andra fordons 

intentioner, och där skulle V2V kunna fungera som ett komplement till dagens komplexa 

algoritmer. Svensk (2018) förutspår att V2V, förutsatt att penetrationen är hög, kommer 

vara en lösning på de kapacitetsproblem som beräknas uppstå till följd av autonoma 

fordons överdrivna artighet och försiktighet.  

Det finns dock begränsningar med V2V menar Zakizadeh (2018), räckvidden på 

kommunikationen är endast 800 meter - 1.2 kilometer vilket kräver kompletterande 

information genom cellulär teknik för kommunikation på längre avstånd. Det korta 

kommunikationsavståndet innebär å andra sidan att informationen är precis och aktuell 

menar Zakizadeh (2018). För halt väglag exempelvis är det relevant att informationen 

gäller för ett rådande förhållande och därför lämpar sig V2V för detta ändamål (Zakizadeh 

2018) 

4.2.2.2 V2I 

Realtidsbaserad information kan på ett säkert sätt kommuniceras via infrastrukturen till 

bilar menar Zakizadeh (2018). Förutom att använda I2V mellan trafiksignaler skulle 

tekniken kunna användas vid vägarbetsplatser. På detta sätt skulle mer och dynamisk 

information kunna tillhandahållas både för att öka säkerheten, men också för att lättare 

reglera tillgängligheten av vägsträckor.  

Direktkommunikation från infrastrukturen till fordonet skulle även kunna användas för 

att varna om risker. Enligt Zakizadeh (2018) är vissa områden extra känsliga och utsatta 

för exempelvis ändrade väderförhållanden, han kallar dessa områden för hotspots. Genom 

att ha temporär väginfrastruktur som erhåller information om temperatur och väder kan 

en sammanställning av detta kommuniceras till till fordonen. Detta är ett sätt att 

kommunicera pålitlig information om exempelvis halka till fordonen vilket kan vara en 

lösning för att undvika olyckor.  Idag försöker biltillverkare lösa dessa problem genom 

att utveckla bilens sensorer och olika informationskällor genom att ta fram en I2V-lösning 

skulle kostnaden för denna utveckling minska förklarar Zakizadeh (2018).  

Genom att varna fordonet när det befinner sig på en riskfylld vägsträcka kan system också 

triggas  att ingripa tidigare än normalt, på så sätt intar fordonet en högre beredskapsnivå 

(Peyron 2018). Ett liknande exempel ges av Svensson (2018) som föreslår att fordonet 

får information från infrastrukturen om mötande fordon före en skarp kurva för att på så 

sätt anpassa körningen genom kurvan.  

Korthållskommunikation med I2V kommer dock kräva stora infrastrukturella satsningar, 

bl.a. behöver basstationer sättas upp, vilket innebär stora kostnader (Svensson 2018).  

Detta håller även Eugensson (2018) med om och han betonar att den ekonomiska aspekten 
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är en viktig del i valet av teknik. V2I kommer bli mycket dyrt, och tillverkarna kommer 

bli beroende av att fungerande utrustning finns installerad vid vägarna.  

4.2.3 Cellulär kommunikation  

Många av biltillverkarna väntar idag på att femte generationens cellulära kommunikation 

ska lanseras. Larsson (2018) förklarar att fordonstillverkarna bygger molnlösningar och 

tjänster för att erbjuda fler och bättre lösningar för sina kunder. 5G har större kapacitet än 

sina föregångare 4G och 3G och förhoppningen är att  tidsfördröjningen kommer att 

försvinna nästan helt (Svensson 2018; Eugensson 2018). Ändå kommer 

fordonstillverkaren inte att välja att basera de mest tidskritiska besluten på 

informationsöverföring genom 5G, utan Eugensson (2018) menar att denna 

kommunikationsteknologi lämpar sig bäst för strategiska och taktiska beslut. Detta beror 

bland annat tidsfördröjningen, men även på att det är svårt att garantera att signalen alltid 

går fram och det är svårt att bortse från den osäkerheten menar Svensson (2018). På grund 

av dessa tillförlitlighetsproblem i trådlös kommunikation anser han att det är oklokt att 

utforma systemet så att det är beroende av externa kommunikationskällor för att slutföra 

köruppgiften, däremot kan information som kommuniceras med hjälp av cellulär 

kommunikation förbättra utförandet.  

Exempel på information som skulle kunna finnas digitalt representerad är dagens fysiska 

vägskyltar menar Nilsson (2018). Med digital informationsöverföring behöver inte ett 

fysiskt vägmärke finnas synligt för fordonet, och problemet med skymd sikt, felplacerade,  

igensnöade- eller utslitna vägmärken övervinns (Peyron 2018). Att länder använder olika 

vägmärken blir heller inte ett lika stort problem om informationen överförs digitalt menar 

Nilsson (2018). Med cellulär kommunikation kan informationen dessutom överföras i 

god tid innan ett fordon kör in i en ny miljö, till skillnad från skyltavläsning som är 

begränsad att ske i nära anslutning till att fordonet kommer till platsen (Peyron 2018). En 

lämplig användning av cellulär kommunikation är vid begränsad framkomlighet då 

fordonet ges möjlighet att att i god tid planera sin körning och välja alternativa vägar 

(Nilsson 2018). 

En annan fördel med cellulär kommunikation är att det redan finns en uppbyggd 

infrastruktur vilket inte innebär en mindre infrastrukturell kostnad för denna teknik, 

relativt andra kommunikationsteknologier förklarar Svensson (2018). 

Mobilkommunikation täcker också stora områden vilket gör tekniken tillgänglig för 

många. Samtidigt menar Zakizadeh (2018) att täckningsgraden för cellulär 

kommunikation är ett problem i vissa delar av landet och att det kan dröja innan 5G finns 

överallt.   

Förutom kommunikation med molnet ses också möjligheter med att kunna kommunicera 

fordon till fordon med cellulär kommunikation (Svensson 2018). Utan att installera extra 

kommunikationsutrustning i bilarna kommer man sömlöst kunna välja att kommunicera 

både korta och långa distanser över mobilnätet menar Svensk (2018), samtidigt som han 
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påpekar att det råder oklarheter kring vilken kommunikationsteknologi som kommer bli 

den dominerande i trafiksystemet.  

4.2.3.1 Navigations- och karttjänster 

För information om fordonets resväg, destination och rutt, som kan skickas i god tid innan 

fordonet fattar ett beslut kan information från en högdefinierad (HD) karta användas. HD-

kartan levereras av ett externt företag, en så kallad kartleverantör, och lagras antingen 

inne i bilen eller på en extern server som fordonet kommer åt via cellulär kommunikation 

(Zakizadeh 2018). För tillgång till uppdaterad kart-information krävs att fordonet är 

uppkopplat till en onlinetjänst (Peyron 2018). Med information i kartan kan fordonet 

verifiera att informationen om den fysiska omgivningen som fordonet tar in med sensorer 

stämmer (Eugensson 2018).  

Statiska trafikregler och vägmärken kommer successivt att läggas in i kartleverantörernas 

högdefinierade 3D-kartor tror Svensk (2018). Idag finns trafikregler och vägmärken 

lagrade digitalt i den nationella vägdatabasen, NVDB, som tillhandahålls av Trafikverket. 

Genom NVDB förses kartleverantörer med data om hastigheter redan idag. Denna data 

tillgodogörs i tex Volvo Cars bilar, både som stöd till föraren men även för de autonoma 

funktionera. Även i den delvis automatiserade fordonsmodellen Volkswagen Arteon finns 

idag en funktion som gör att fordonet anpassar hastigheten efter hastighetsinformation i 

kartdata (Hakopian 2018). Informationen som finns att tillhandahålla digitalt skall dock 

prioriteras lägre än den fysiska skyltinformationen (Hakopian 2018; Eugensson 2018).  

Det pågår också arbete med att undersöka hur långt det är möjligt att förse fordonen med 

trafikregler som de kan förhålla sig till. Det saknas dock information om exempelvis 

parkeringsregler idag i NVDB och det är en pågående process att uppdatera databasen 

med information (Nilsson 2018). 

Information om statiska risker, som exempelvis kurvor, så kommer sådana företeelser 

sannolikt finnas väldefinierade i kartan i framtiden. Detta möjliggör mycket tidigare och 

tydligare informationsöverföring än idag och troligen kommer behovet för sådana skyltar 

vara mycket mindre i framtidens trafiksystem (Eugensson 2018). Även Svensk (2018) 

och Svensson (2018) menar att statisk information lämpar sig bra att lagra i en karta som 

finns tillgänglig att ladda ner.   

När det gäller variabla risker, som exempelvis Varning för djur, menar Eugensson (2018) 

att även sådan information kan komma att finnas tillgänglig i kartan. Men om det finns 

en fysisk skylt med varnande information ska fordonet alltid prioritera den före 

informationen i kartan (Eugensson 2018). Även information om tillfälliga vägarbeten 

skulle kunna skickas till fordonet från en karttjänst (Nilsson 2018).  

4.2.3.2 Molntjänster 

Uppkoppling mot molnet ses som en nödvändighet för den självkörande tekniken menar 

flera av intervjupersonerna. I och med de begränsningar som finns hos dagens sensorer 

och kameror så måste väsentlig information som kan vara kritisk för bilens framförande 
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samlas in och kommuniceras till fordonet via annan utrustning. Molntjänster är då en bra 

lösning för att distribuera viktig dynamisk realtidsinformation förklarar Svensk (2018). 

Som tidigare nämnt är dagens autonoma fordon begränsade till att köra autonomt under 

endast vissa förhållanden, vilket innebär att bilen måste få information om sådant som 

kan innebära risker för framföranden. Eugensson (2018) förklarar att molnuppkoppling 

kommer användas för att kommunicera oväntade faror.  Vidare menar han att exempel på 

viktig information och som med fördel distribueras via molnet bland annat är begränsande 

faktorer för autonom körning. Väghållare och myndigheter bistår molnet med denna 

information, men även andra fordon. Detta är alltså etablerat i Volvos projekt Drive Me 

där man har inrättat ett Traffic Control Center som hanterar informationen som samlas in. 

Uppgiften för Traffic Control Centre är att distribuera informationen till andra 

intressenter, samt att använda informationen som underlag för beslutsfattande om det är 

lämpligt för bilen att köra i autonomt läge eller ej (Eugensson 2018; Svensk 2018). 

Information som är kvalitetssäkrad skulle till och med kunna användas direkt för 

stödsystem i fordonet menar Svensk (2018). Detta koncept har man tänkt sig även i 

framtiden, med fler fordonstillverkare uppkopplade mot samma moln och med fler 

autonoma bilar i trafiken. Eugensson (2018) förklarar att de kommit över svårigheterna 

med att dela informationen mellan olika tillverkare och med andra aktörer rent tekniskt.  

Vidare kan uppkopplade fordon dela data som samlats in genom mätningar med sensorer, 

kameraavläsning och annan teknisk utrustning till molnet (Eugensson 2018). Då data 

samlas in genom många olika rörliga mätstationer istället för ett fåtal statiska så ökar 

kvalitén på informationen. Det innebär i sin tur att underhållet av vägarna förenklas i och 

med att Trafikverket och andra väghållare kan nyttja mer detaljerad  information. Brister 

i väginfrastrukturen kan då lättare identifieras och åtgärdas vilket kan leda till att kvalitén 

i vägnätet kommer då att öka. Både Svensk (2018) och Eugensson (2018) framhäver detta 

som positiva konsekvenser av uppkopplade fordon mot molnet.  

Zakizadeh (2018) menar å andra sidan att molnuppkoppling inte är ett tillförlitligt system 

då det inte finns garantier för att informationen i molnet är uppdaterad. Han förklarar att 

risken för “information overload” ökar, vilket innebär att bilen får svårt att effektivt fatta 

beslut på grund av att det finns för mycket information i molnet. Även om Zakizadeh 

(2018) anser att det finns bättre sätt att distribuera kritisk information till fordonet så 

förklarar han att Volvo Trucks tittar på möjligheten att verifiera att informationen i molnet 

är tillförlitlig och aktuell genom att servern kan göra en sådan bedömning. På detta sätt 

menar han att risken för att bilarna får felaktig information minskar.  

Vidare menar Israelsson (2018) att den självkörande bilen gynnas av att veta så mycket 

som möjligt om trafiksituationen som råder. Tiden det tar för systemet att anpassas efter 

situationen, och eventuellt även lämna över till en mänsklig förare, utgör en minsta 

tidshorisont för hur långt innan informationen måste kommuniceras. En längre 

tidshorisont innebär vidare att den upplevda kvalitén hos passagerarna i bilen förhöjs, 

samt att bilen kan fatta strategiska beslut (Israelsson 2018). Med liknande resonemang 

menar Svensson (2018) att det finns en lägsta gräns för hur mycket information fordonet 
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behöver för att kunna slutföra en köruppgift, men att ju mer information fordonet får desto 

högre prestanda kan uppnås.  

4.3 Redundans 

Flera av intervjupersonerna har lyft vikten av att upprätta ett redundant 

informationssystem. Redundansen ökar med parallella informationskällor då  

informationen kan erhållas även om en informationskälla försvinner eller saknas. Flera 

intervjupersoner har också förklarat att framtidens fordon kommer lära sig att välja- och 

prioritera mellan olika informationskällor. Genom att i förväg rangordna olika 

informationskällors trovärdighet kan tillförlitligheten öka än mer. Exempelvis kan 

fordonet värdera hastighetsinformationen i en skylt som mer sannolik än 

hastighetsinformationen i kartan (Eugensson 2018). Å andra sidan, med tanke på risken 

för felklassificering av skyltar och eventuella avläsningssvårigheter kan vägmärken inte 

ensamma ses som en tillräckligt robust informationskälla menar Svensson (2018). Någon 

kompletterande informationskälla som stärker upp för den osäkra informationen i fysiska 

vägmärken behövs därför även om skylten prioriteras.  

Ett alternativt förhållningssätt till säkerhet är att förlita sig på den informationen som är 

nyast och har flest inrapporterade fall. Tidsramen och antalet inrapporterade fall skulle 

kunna avgöra hur hög prioritet informationen får. Det kan finnas olika nivåer på hur 

informationen presenteras och mottas i fordonet beroende på hur säkerställd och aktuell 

informationen är (Peyron 2018). För att upprätthålla ett robust system är det dessutom av 

vikt att fordonet klarar av att hantera alla tänkbara situationer oavsett tillgång till 

onlinefunktioner och uppkoppling. Det är alltså inte tillräckligt säkert att utgå från att 

fordonet alltid har tillgång till uppkoppling utan fordonet behöver kunna ta sig fram på 

enbart lokal information (Hakopian 2018; Eugensson 2018; Svensk 2018). 

En av utmaningarna för framtidens fordon är korrekt objektidentifiering och därför är 

kompletterande information från externa källor av stor betydelse för att bekräfta 

identifieringen  (Eugensson 2018). En fysisk skylt skulle alltså kunna användas för att 

bekräfta det som detekteras med med bilens sensorer. I områden med ökad risk för vind 

kan en varnande skylt exempelvis hjälpa fordonet att förstå att det är vind som sensorerna 

uppfattar, exemplifierar Eugensson (2018). Genom att dessutom sända upp informationen 

till en kontrollcentral så skapas redundans i systemet. Kompletterande information som 

bekräftar en företeelse är i alla lägen bättre än enbart en informationskälla (Eugensson 

2018).  Peyron (2018) menar på samma sätt att en kompletterande informationskälla 

skulle kunna förmedla vad som är ett troligt scenario i ett visst område och på så sätt 

underlätta klassificering av objekt så att fordonet kan agera korrekt. I områden med stor 

risk för vilt på vägen skulle varnande information kunna tydliggöra för fordonet att det 

mest troliga scenariot är en älgkrock. 

Nilsson (2018) lyfter att de lokala trafikreglerna är en viktig utgångspunkt när det kommer 

till hur framtidens fordon ska erhålla korrekt information. I vissa situationer kan det vara 

lämpligt att förmedla regeln visuellt med ett vägmärke, och i andra situationer digitalt till 
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fordonet från en databas. Lämpligheten påverkas bl.a. av regelns rättsliga tyngd, eller hur 

viktig regeln är för att upprätthålla trafiksäkerhet och framkomlighet. Det finns ett stort 

antal regler och Transportstyrelsen har inte resonerat kring vilka regler som bör förmedlas 

på det ena eller andra sättet, men om en regel är extra viktig kan det vara lämpligt att 

förmedla regeln både med vägmärke och digitalt menar Nilsson (2018).  

4.4 Ansvar och rollfördelning  

Automatiseringen av trafiksystemet innebär förändringar för berörda aktörer, och frågor 

uppkommer kring hur ansvaret mellan dessa aktörer ska fördelas (Nilsson 2018). För att 

styra utvecklingen och möta utmaningar har Trafikverket tagit fram en strategi för 

digitalisering av transportsystemet. En stor utmaning är att komma med ett förslag över 

hur datautbytet skall ske i systemet på en internationell nivå. För att samordna detta sker 

ett nära samarbete mellan myndigheter och fordonsindustri där parterna bland annat 

samverkar i olika forskningsprojekt, såsom Nordic Way 2 och Drive Me. Svensk (2018) 

förklarar att Trafikverket är i en process där de försöker finna sin roll i dessa 

forskningsprojekt som pågår inom autonom körning.  

Från intervjuerna framgår att fordonstillverkarna på många sätt är ledande i utvecklingen 

av ny teknik. För Volvo Trucks är medverkan i olika forskningsprojekt av vikt för att 

driva teknikutvecklingen framåt. Fordonsföretaget deltar både i nationella projekt 

finansierade av innovationsmyndigheten Vinnova, men även i internationella EU-projekt 

som Nordic Way 2. Volvo Trucks har även på gång att starta upp ett projekt i EU där 

landsövergripande lösningar för kolonnkörning ska testas på Europas vägar (Zakizadeh 

2018).  

Volvo Trucks försöker anamma den forskning och teknik som finns tillgänglig och är 

aktuell men samtidig är de drivande i att utveckla egna lösningar. Enligt Zakizadeh (2018) 

vill Volvo Trucks utforma nya lösningar som möter deras kunders unika behov och som 

stämmer med företagets grundprinciper. Ett stort fokus har varit att ta fram lösningar 

inriktade på att lösa specifika problem åt kunden. Enligt denna strategi har Volvo Trucks 

varit ledande i framtagandet av självkörande teknik för gruv-, sanerings-, och 

avfallsfordon (Zakizdeh 2018).  

Då den tekniska utvecklingen snabbt går framåt och leds av fordonstillverkarna får 

Transportstyrelsen ett stort ansvar i att starta upp utredningar och konstruera ett regelverk. 

Framförallt är det av vikt att Transportstyrelsen inte hindrar utvecklingen menar Nilsson 

(2018), vilket innebär att deras avsikt är att bistå med ett regelverk som tillåter testprojekt 

i Sverige. Samtidigt påpekar han att fordonstillverkarna har en internationell marknad 

vilket innebär att det är av vikt att reglera utvecklingen på ett sådant sätt att även andra 

länder kan se nyttan av tekniken.  

Transportstyrelsen sitter också med som representant för Sverige i internationella 

samarbeten. De arbetar för att komma fram till överenskommelser angående trafikregler 
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och krav på fordonsutrustning. Detta beskriver Nilsson (2018) som en viktig del i 

automatiseringen och en nödvändighet för ett välfungerande internationellt trafiksystem.  

4.4.1 Digital infrastruktur 

I transformationen av trafiksystemet får information en allt större värde och betydelse. 

Informationen är inte bara essentiell för autonom körning, utan också nödvändig för 

många av de automatiska funktioner som finns i dagens moderna bilar. Hakopian (2018) 

menar att tillhandahållande av information även är ett viktigt konkurrensmedel för 

biltillverkarna. Vidare förklarar både Eugensson (2018) och Svensk (2018) att väghållare, 

såsom Trafikverket, kommer kunna dra stor nytta av att ta del om information om 

vägnätet både för sitt underhållsarbete och för att ha uppsikt över trafiken.  

Ett samarbete mellan olika aktörer är nödvändigt och väghållare bör tillsammans med 

fordonstillverkare och städer ansvara för att uppdatera informationen i molnet menar 

Eugensson (2018). Trafikverket har i detta en viktig roll och är med och påverkar hur 

datautbytet skall ske inom trafiksystemet. Till stor del handlar det om att underlätta och 

samordna datautbyte mellan parterna så att intressenterna kan utnyttja de möjligheter som 

uppstår menar Svensk (2018). Kontakt mellan myndigheter och industri sker på en 

internationell nivå för att samordna detta. Fordonstillverkare har en internationell 

marknad och då trafiksystemet sträcker sig över landsgränser gör det nödvändigt att finna 

en internationell lösning.  

Svensk (2018), tillsammans med Nilsson (2018), förklarar att Trafikverket och 

Transportstyrelsen har för avsikt att dela information från den nationella vägdatabasen 

med fordonstillverkare. Deras ansvar är således att tillhandahålla ett digitalt register över 

vägmärken och trafikregler, men Nilsson (2018) upplyser om att en viktig del i arbetet 

blir att koordinatsätta dessa trafikregler. Svensk (2018) uttrycker det som att 

Trafikverkets syn på det hela är att den information som finns visuellt synlig, även skall 

tillhandahållas digitalt. Information som använd för att styra variabla trafikskyltar anses 

också vara av intresse för fordonen menar Israelsson (2018) och Svensk (2018) menar att 

Trafikverket har för avsikt att dela även sådan information. En tillräckligt kvalitetssäkrad 

information skulle kunna användas direkt i fordonens stödsystem, exempelvis för 

automatisk inbromsning i närområdet kring skolor eller för att förhindra att fordon kör in 

på enkelriktade vägar (Svensk 2018).  

Information som rör väginfrastrukturen samlas också in via sensorer, kameror och annan 

teknisk utrustning hos uppkopplade bilar och distribueras sedan till molnet. Eugensson 

(2018) berättar att denna information delas med Trafikverket och andra fordon som är 

uppkopplade mot molnet. Information som samlas in via bilar kan också anses vara 

pålitlig. Genom att standardisera definitionen av olika företeelser, såsom hård 

inbromsning, kan bilen själv rapportera in denna information utan människans 

inblandning vilket bygger upp ett säkert trafiksystem. Zakizadeh (2018) menar dock att 

det företag som samlar in information men bara tillgängliggör den för sina egna kunder. 

Detta menar han är problematiskt då det blir en typ av diskriminering i fordonssystemet 
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vilket kan leda till att olyckor inträffar till följd av att alla bilar inte har samma 

information.  

Ansvarsfrågan kring vem som ska hållas ansvarig för att informationen som tillhandahålls 

är korrekt är komplex menar Svensk (2018). Många aktörer är med och delar information 

vilket också innebär att ansvaret fördelas mellan dessa. Dock kan det bli svårt för 

exempelvis Trafikverket att kunna säga att informationen är otvivelaktig vilket innebär 

att uppkopplade bilar måste kunna förstå på ett intelligent sätt när informationen inte 

stämmer. De måste också kunna hantera situationen utan fullständig information. Därför 

menar Svensk (2018) att myndigheter och väghållare bör ha ansvar för att förse bilarna 

med så bra information som möjligt, men ansvaret för framförandet av bilen ligger hos 

fordonstillverkarna även om informationen är bristfällig.  

4.4.2 Fysisk infrastruktur  

Både Svensk (2018) och Nilsson (2018) uppger att det i olika samarbeten och projekt 

pågår diskussioner och funderingar kring hur framtidens väginfrastruktur kan utformas 

för att möta de automatiserade fordonens behov. Det råder en typ av motsättning om 

huruvida infrastrukturen ska anpassas efter fordonens behov eller om fordonen ska klara 

av att navigera sig fram oberoende av vägutrustning och infrastrukturens utformning 

(Nilsson 2018). Om ansvaret för en väl anpassad infrastruktur ska ligga på väghållaren 

förutsätter det att fordonstillverkarna talar om vad de önskar menar Svensk (2018). 

Fordonssidan är nämligen restriktiva med deras önskemål om hur infrastrukturen bör 

utformas eftersom de fortfarande är i utvecklingsstadiet och är osäkra på hur fordonen 

kommer fungera och vågar därför inte riktigt tala om vad de vill menar Svensk (2018). 

En sak som tagits upp till diskussion är om väghållaren ska förse med referenspunkter 

och vägmarkeringar för bättre positionering. Tydlig målning och utsatta referenspunkter 

är sådant som underlättar för dagens automatiserade fordon men utöver det är 

fordonssidans behov av fysisk infrastruktur otydligt uttalad (Svensk 2018).  

Transportstyrelsen ger tillstånd för testprojekt och Nilsson (2018) menar att de genom 

testprojekten får kunskap om behov och vilka tekniska begränsningar som existerar idag. 

Men även om det går att testa vad dagens fordon klarar av, är det svårt att i dagsläget 

avgöra vad framtidens fordon kommer behöva i form av linjemarkeringar, vägmärken 

och vägräcken (Nilsson 2018). Det är så oerhört komplext och svårt att veta vad som 

behövs för att underlätta för de automatiserade fordonen. Till stor del hänger utformandet 

av framtidens trafiksystem på lagstiftning, myndighets- och kommunala beslut menar 

Nilsson (2018). I och med kommunernas självbestämmanderätt kommer de ges frihet att 

utforma vägarna som de vill så länge det är inom fastställda lagar och regler. Därför 

kommer det att skilja sig mellan olika kommuners satsningar på automatisering i 

framtiden. Redan idag ligger olika kommuner olika långt i framkant vad gäller satsningar 

på vägområdet och digitalisering (Nilsson 2018). På samma tema menar Svensk (2018) 

att Trafikverket till viss del kan välja vilka infrastrukturprojekt de satsar på förutsatt att 

det är hög säkerhet. Det är låg sannolikhet att Trafikverket kommer välja att investera i 
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infrastrukturkrävande projekt med låg säkerhet om det finns andra projekt med större 

säkerhetspotential att välja på menar Svensk (2018).   

Israelsson (2018) menar dock att autonoma bilar kan komma att ses som säkrare än den 

mänskliga föraren i många avseenden i framtiden. Då kapaciteten hos de autonoma 

fordonen ökar med välplacerade skyltar och tydliga vägmarkeringar så kan detta vara ett 

incitament hos väghållare att anpassa infrastrukturen efter de autonoma fordonen. Detta 

kan leda till att Trafikverket och andra väghållare får ett implicit ansvar för att 

tillhandahålla en lämplig infrastruktur för ett säkrare trafiksystem med fler tillgängliga 

domäner för autonom körning (Israelsson 2018).  

4.5 Standardisering  

En stor problematik som framhålls av samtliga intervjupersoner är avsaknaden av 

standardiseringar i trafiksystemet. För att autonoma fordon skall vara gångbara 

internationellt är det en  nödvändighet att ett gemensamt regelverk finns inrättat och 

standardiseringar för hur bilarna ska dela information tas fram. Som det ser ut idag finns 

det meningsskiljaktigheter mellan fordonstillverkare angående hur informationsdelning 

ska fungera i trafiksystemet och olika länder har valt att gå olika vägar (Eugensson 2018).  

Nilsson (2018) förklarar att länder inte är överens om informationen i vägmärken ska 

finnas digitalt eller om bilarna ska läsa av fysiska vägskyltar. Peyron (2018) framhåller 

svårigheten i att länder har olika skyltar, samt att placeringen av dessa skiljer sig åt. Detta 

kan innebära att bilarna inte kan uppfatta och tolka skyltarna i olika länder vilket ställer 

högre krav på att digital kartdata är precis och korrekt. En utmaning är dock att 

trafikregler och skyltar inte finns tillgängligt digitalt i alla länder vilket innebär att bilarna 

ändå måste klara av att läsa skyltar menar Svensk (2018).  

Det råder också oenigheter kring huruvida V2V, I2V eller molnuppkoppling kommer bli 

den dominerande kommunikationstekniken för att dela information i trafiksystemet. 

Olika länder och fordonstillverkare har valt att gå olika vägar och testprojekt förekommer 

för de olika kommunikationsteknikerna (Eugensson 2018). För att ta fram bilar som är 

kompatibla i det internationella trafiksystemet så övervakar Volvo Cars vilken väg andra 

länder väljer att gå,  men väger även för- och nackdelar med cellulär kommunikation 

kontra DSRC.   

Oavsett vilken teknik som blir den ledande så måste fordon från olika tillverkare vara 

kapabla att kommunicera med varandra och för detta krävs standardiseringar. Peyron 

(2018) och Hakopian (2018) framhäver att avsaknaden av detta är en problematik idag 

som leder till att fordonstillverkarna utvecklar åtskilda kommunikationstekniker utan 

samverkan med varandra. Eugensson (2018) menar vidare att det finns ett 

tillförlitlighetsproblem bland fordonstillverkare vilket innebär att de inte gärna förlitar sig 

på den teknik som andra tillverkare utvecklar. Dessutom, menar Svensk (2018), så är 

fordonstillverkarna förbehållsamma med att dela den information som de förfogar över. 
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Ur affärssynpunkt är det också osäkert huruvida tillverkarna är villiga att  förhålla sig till 

standarder då de kan förefalla vara skeptiska gentemot deras konkurrenter.  

Myndigheter som Transportstyrelsen och Trafikverket är viktiga aktörer i framtagningen 

av regleringar och standardiseringar (Svensk 2018). Transportstyrelsen är djupt 

involverad i internationella samarbeten och arbetet med reglering av tekniker för 

autonoma fordon är en viktig del i automatiseringen. Fordonstillverkarna utvecklar 

löpande nya tekniker och regelverket anpassas efterhand om tekniken är mogen för det. 

Regelverket sker därför alltid med en fördröjning förklarar Nilsson (2018). 
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5. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten som framkommit i föregående avsnitt. 

Diskussionsavsnittet kommer inledningsvis handla om uppbyggnaden av framtidens 

trafiksystem där en diskussion förs kring tekniska komponenter och faktorer som 

påverkar valet av dessa. Även aktörernas roller tas upp och hur dessa roller kan komma 

att utvecklas. Vidare förs ett resonemang kring hur informationen i utvalda vägmärken 

kan komma att användas, samt hur informationen ska finnas att tillgå för autonoma 

fordon i framtidens trafiksystem.  

5.1 Att bygga upp ett nytt trafiksystem  

Även om utvecklingen går snabbt framåt vad gäller den självkörande tekniken så anger 

flera av intervjupersonerna att det kommer dröja innan man når nivå 5 enligt SAE (2016). 

Landsväg och stadstrafik ligger långt bort för autonoma fordon, vilket innebär att många 

av de vägmärken som finns inte är relevanta att hantera för autonoma fordon inom en 

nära framtid. Trots detta kommer dessa trafikmärken diskuteras i detta avsnitt, med 

anledning av att omställningen och anpassning av trafiksystemet förväntas ta längre tid 

än att utveckla själva tekniken.  

Som framkommit ur intervjuerna så kräver autonoma fordon en stor tillgång till 

information och därmed även en välutvecklad digital infrastruktur. Hur denna 

infrastruktur skall byggas upp råder det dock en viss oenighet kring. Det råder skilda 

uppfattningar kring hur informationen skall kommuniceras, men även kring vem som ska 

ansvara för informationen.  Att bygga upp ett tillförlitligt trafiksystem och digital 

infrastruktur för autonoma fordon kommer att ta tid. Det är en process som sträcker sig 

över landsgränser, samtidigt som olika aktörer med skilda intressen är involverade i 

utvecklingen.  

Intervjupersonerna är överens om att det ur säkerhetssynpunkt är fördelaktigt att avgränsa 

autonom körning till specifika områden. När autonom körning tillåts inom ett område 

anser man också att bilen är tillräckligt autonom för att klara av den omgivningen. I alla 

miljöer kan det dock uppstå situationer som inte går att förutse och som bilen inte kommer 

klara av att hantera. Det går därför att diskutera vad definitionen av tillräckligt autonom 

innebär, och vad som krävs för att autonom körning skall vara tillgänglig. Flera av 

intervjupersonerna påpekar att bilen i flera avseenden måste vara lika intelligent som en 

människa. Det finns dock en möjlighet att bilen i vissa andra avseenden är mer intelligent 

än en människa och klarar av situationer som en människa inte skulle klara av. Med 

anledning av detta är frågan hur olika förmågor och egenskaper skall värderas.  

Under en lång period kommer trafiksystemet vara uppdelat i två delar, där ena delen 

kommer köra efter traditionella villkor, medan andra delen kommer ha tillgång till mer 

information och säkerhetsfunktioner. Både autonoma och mänskliga trafikanter ska agera 

i stort sett samma körmiljö vilket kommer innebära en utmaning för de inblandade 

aktörerna. Frågan är hur autonoma bilar kommer att agera i det befintliga trafiksystemet. 



61 
 

De autonoma fordonen beskrivs som försiktiga, artiga och lagliga, vilket långt ifrån alla 

mänskliga förare skulle kunna definieras som. Att förhålla sig till mänskliga trafikanter 

som bryter trafikregler och trafikföreskrifter beskrivs av flera av intervjupersonerna som 

en utmaning i utvecklingen av autonoma fordon. Samtidigt kan det för mänskliga förare 

innebära svårigheter att förhålla sig till fordon med dessa försiktiga egenskaper. Frågan 

är därför hur egenskaperna hos autonoma bilar kommer att påverka säkerheten i 

trafiksystemet. Människan har en förmåga att anpassa sig efter trafiksituationen vilket 

ibland innebär att lagar och föreskrifter förbises. Den autonoma bilens förhållande till 

exempelvis förbudsinformation kan därför diskuteras. Är det ur säkerhetssynpunkt bäst 

att den autonoma bilen förhåller sig till föreskrifterna till punkt och pricka, eller bör den 

ta hänsyn till andra trafikanters beteenden? Denna frågeställning är av relevans för att 

bestämma trafikmärkets framtida roll och betydelse i trafiksystemet.  

5.1.1 Användning av kommunikation- och sensorteknik 

Det är ännu ovisst vilka tekniker som kommer att användas för att ta in- och överföra 

informationen i vägmärken i framtidens trafiksystem. En viktig utgångspunkt i valet av 

kommunikationsteknik är vilken typ av beslut som ska fattas utifrån informationen som 

kommuniceras. Det är exempelvis skillnad mellan ett beslut som avser vilken rutt bilen 

ska ta och ett beslut som handlar om att inta en högre beredskapsnivå. I och med detta 

spelar också tidsaspekten en viktig roll. Information som kommuniceras med lång 

tidshorisont kan användas för att fatta strategiska beslut, samma information kan med 

kortare tidshorisont användas för taktiska beslut. Uppfattningen  är dock att operationella 

beslut aldrig tas efter informationen i en vägskylt. Dessa beslut tas baserat på den aktuella 

körmiljön och i direkt anslutning till platsen.  

 

Snabba, operationella beslut är ofta säkerhetskritiska och tekniken som används måste 

vara tillförlitlig och robust, utan tidsfördröjningar i kommunikationen. Strategiska och 

taktiska  beslut har också en säkerhetsaspekt, men handlar snarare om att undvika kritiska 

situationer. För kommunikation av information för beslut med lägre kriticitet är tillgången 

till mycket och kvalitetssäkrad information av vikt och tidsaspekten har mindre betydelse. 

Eftersom beslutsfattandet är relaterat till i vilket säkerhetsavseende informationen skall 

användas, är beslutsfattandet en viktig aspekt att ta i beaktande i valet av teknik, vilket 

visas i Figur 6.  
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Figur 6. Kommunikationstekniker för olika beslutsnivåerna, samt exempel på beslut 

Flera av intervjupersonerna sätter stor tilltro till att femte generationens cellulära 

kommunikation, 5G, kommer innebära säkra och kvalitativa lösningar för autonom 

körning. Flera intervjupersoner lyfter exempelvis vikten av att fordon och myndigheter i 

framtiden via uppkoppling och molnlösningar kommer kunna dela viktig data. Genom att 

samla information i molnlösningar kan informationen verifieras av en kontrollcentral 

innan den delas med andra aktörer. För att hantera situationer där hög säkerhet krävs anses 

dock dagens cellulära kommunikation vara otillräcklig, bland annat på grund av 

tidsfördröjning och en viss osäkerhet i om informationen kommer fram. Istället förlitar 

sig fordonstillverkarna  på fordonets inbyggda sensor- och kamerasystem för de mest 

säkerhetskritiska situationerna. Med hjälp av sensorerna förväntas fordonen klara av att 

hantera alla oväntade händelser som kan uppstå i nära anslutning till fordonet. Sensorerna 

är därför nödvändiga för att de autonoma fordonen ska köra säkert menar Eugensson 

(2018).  

Robusta sensorsystem byggs upp för att komplettera för bristfällig digital information. 

Med anledning av att sensorerna prioriteras och att tillskrivs de mest säkerhetskritiska 

funktionerna kan det tolkas som att sensorerna anses vara mer tillförlitliga än andra 

system. Anledningen till prioriteringsordningen kan vara att valet av teknik till stor del 

handlar om att fordonstillverkare vill erhålla kontroll över beslutsfattandet. Med 

anledning av tillförlitlighetsproblem gentemot konkurrenter vill inte fordonstillverkare 

gärna göra sig beroende av information från dessa. Fordonstillverkare vill inte heller ställa 

några krav på myndigheter, vilket innebär att data från dessa inte anses vara tillräcklig då 

det inte finns några garantier för att den är korrekt. Genom att samla in  data från bilens 

egna sensorer anses beslutsunderlaget vara mer pålitligt.  

Sensorfunktionen kan också liknas med människans ögon i flera avseenden. På samma 

sätt som för människans syn så har sensorerna också vissa begränsningar. Detta innebär 

att det finns vissa problematiska situationer där det är svårt att erhålla tillförlitlig 

information enbart med sensorer. Zakizadeh (2018) lyfter exempelvis non-line-of-sight-

problematiken och förklarar att när sikten är skymd kan V2V och V2I lämpa sig bättre 

för säkerhetskritiska beslut än bilens egna sensorer. Detta leder fram till frågeställningen 

om hur pass viktiga externa informationskällor kommer att vara för att förmedla 

informationen i vägskyltar till autonoma fordon. 

Det framgår ur intervjuerna att fordonstillverkarna till följd av en bristande internationell 

samordning tar egna initiativ i utvecklingen av ny teknik. Av affärsmässiga skäl är de 

också förtegna om vilken teknik och information de förfogar över. Vad som också 

framgår är att det är nödvändigt att fordon kan kommunicera med varandra och 

samordning är en förutsättning för ett fungerande framtida trafiksystem. Konkurrensen 

fordonstillverkare emellan fungerar därför som en flaskhals i uppbyggnaden av ett nytt 

trafiksystem och det försvårar ytterligare att olika länder har valt att gå olika vägar. Detta 

är dock något som fordonstillverkare är observanta inför, men ett samarbete för att föra 

utvecklingen framåt i en gemensam riktning verkar inte existera.  
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5.1.2 Aktörernas ansvarsfördelning 

Idag har fordonstillverkarna en ledande roll i utvecklingen av autonoma fordon då de ser 

affärsmässiga och säkerhetsmässiga fördelar i att automatisera fordonssystem. 

Fordonstillverkarna har också tagit på sig ett stort ansvar i denna utveckling. De menar 

bland annat att de har för avsikt att ta fram autonoma bilar som kan hantera den befintliga 

väginfrastrukturen. Med detta menas att inga krav ställs på väghållare att anpassa den 

fysiska infrastrukturen efter autonoma fordons behov, fordonen anpassas efter 

förutsättningarna som dagens infrastruktur innebär. Det ansvar de har åtagit sig innebär 

att tekniken styr lagstiftningen och får styra utvecklingen av trafiksystemet vilket också 

innebär att fordonstillverkarna har en stor möjlighet att styra utvecklingen efter sina 

intressen. Även om fordonstillverkarna ser stora säkerhetsmässiga fördelar så 

uppkommer frågeställningen kring huruvida det ur säkerhetssynpunkt är bäst att låta 

fordonstillverkarna ta ledningen.  

Myndigheternas uppfattning är att förbättrande åtgärder endast vidtas om det kan styrkas 

att autonoma fordon kan bidra säkerhetsmässigt i trafiksystemet. Av denna anledning 

engagerar de sig också i flertalet projekt kring autonom körning och genom detta kan de 

också få inblick i hur myndigheterna kan dra nytta av den nya tekniken. Enligt Svensk 

(2018) är behovet av fysisk infrastruktur otydligt uttalad, vilket innebär att inga 

infrastrukturssatsningar görs för autonoma fordon. En icke anpassad fysisk infrastruktur 

ställer än högre krav på den digitala informationen. Den gemensamma uppfattningen hos 

intervjupersonerna är att bilen kommer att ha tillgång till en karta, en sk. Local Dynamic 

Map, i fortsättningen LDM, där statisk och dynamisk information finns tillgänglig. 

Kartleverantörer, tillsammans med myndigheter, kommer få en viktig roll i 

uppbyggnaden av statisk data. Det finns dock en ovilja hos myndigheter att ta för stort 

ansvar för bland annat digital information som myndigheterna tillgängliggör för andra 

aktörer. Detta innebär att data om vägmärken, vilken Trafikverket tillhandahåller, inte är 

kvalitetssäkrad eller anpassad och kan därför inte användas direkt i fordonens system.  

Även i uppbyggnaden av dynamiska lagren av LDM finns en avsaknad av gemensamma 

riktlinjer för hur data ska byggas upp, samt hur det skall säkerställas att informationen är 

korrekt. Dessa lager kommer förses med dynamisk information från bland annat 

myndigheter, fordonstillverkare och andra kommersiella aktörer. Det blir därför av stor 

vikt att samordna information från flera aktörer för att bygga upp det dynamiska lagret i 

kartan, varvid myndigheter han få en viktig roll.  

Det är alltså tydligt att det finns en differentiering mellan fysisk- och digital infrastruktur. 

Myndigheterna ser tydligt sin roll i det traditionella trafiksystemet men visar på en viss 

aktsamhet i att ta en uttalad roll i uppbyggnaden av det digitaliserade trafiksystemet. 

Möjligt är att denna försiktighet grundar sig i att fordonstillverkare och olika länder inte 

har någon gemensam riktning för hur trafiksystemet skall utformas. 

Myndigheternas roll i utvecklingen av trafiksystemet skulle vidare kunna beskrivas som 

reaktiv. Genom ett mer proaktivt förhållningssätt skulle myndigheterna ha större 

möjlighet att styra utvecklingen av autonoma fordon efter sina intressen, och därmed 
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också samhällets intressen. Myndigheterna beskriver fordonstillverkarna som förtegna 

om sina behov. Genom att myndigheterna istället skulle ställa krav och ta en tydligare 

ledarroll skulle de kunna påverka riktningen som fordonsutvecklingen tar.  

Den infrastruktur och det trafiksystem som utformas idag kommer bestå en lång tid 

framöver, och tills dess att en större del av fordonsflottan utgörs av autonoma fordon. 

Trots att fordonstillverkarna har för avsikt att hantera väginfrastrukturen som den ser ut 

idag så ser de också många fördelar med att upprätta redundanta system. För detta skulle 

väginfrastrukturen kunna spela en viktig roll. Detta gör det relevant att redan idag utröna 

effektsamband mellan autonom körning och säkerhet för att kunna utforma trafiksystemet 

så att det säkerhetsanpassas efter autonoma fordon. I detta arbete har myndigheterna en 

viktig roll där de har stora chanser att påverka framtidens trafiksystem.  

Det är vidare tydligt att omställningen av trafiksystemet ställer krav på nya kompetenser 

hos de inblandade aktörerna, både vad gäller tekniskt kunnande och affärsmodeller. Både 

offentliga och privata aktörer tvingas gå utanför de traditionella ramarna i sitt arbete och 

utforma nya arbetssätt inom den egna organisationen, såväl som i samarbete med andra 

aktörer.  

5.2 Användningsområden för information i vägmärken  

Det framgår tydligt från intervjuerna att många av dagens vägmärken innehåller 

information som även är av relevans för autonoma fordon. Informationen som vägmärken 

förmedlar genom symboler är statisk och anpassad för människor. Den mänskliga föraren 

förväntas göra en rimlig bedömning och fatta korrekta beslut genom att väga in flera 

parametrar än bara informationen i vägmärket. Detta innebär flera utmaningar för 

datoriserad skyltavläsning och autonomt beslutsfattande och det är möjligt att det finns 

behov av en mer dynamisk information.  

Så länge det är en blandtrafik där en del av förarna är mänskliga så kommer 

trafikskyltarna också att bestå, vilket innebär att de autonoma bilarna måste förhålla sig 

till det faktumet. Det är därför av relevans att utröna huruvida informationen som finns i 

skyltar ska förmedlas till bilen just genom skyltavläsning, eller om de ska tillgodoses med 

den informationen på annat vis.  

Trafikverkets mening är att alla vägmärken skall finnas tillgängliga och koordinatsatta 

digitalt, vilket innebär att autonoma fordon kan få tillgång till informationen genom 

uppkoppling (Svensk 2018). Som bland annat Larsson (2018) uppger så är uppkoppling 

en nödvändighet för autonoma fordon. Ett stort värde ligger i att i förhand kunna erhålla 

information som är av vikt för att på strategisk beslutsnivå planera rutten. Genom 

uppkoppling blir det alltså möjligt att förmedla både statisk information och mer 

dynamisk information. Tillgängligheten till digital information för autonoma bilar leder 

därför fram till frågeställningar kring huruvida fysiska vägmärken kommer att vara av 

relevans för autonoma bilar.  
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Redan idag är skyltavläsning implementerat i bilar av olika automatiseringsnivåer, men 

endast vissa skyltar, såsom hastighetsbegränsningar, är idag möjliga att läsa av. Flera av 

intervjupersonerna antyder att autonoma bilar kommer att fortsätta läsa av och tolka 

trafikskyltar under en period framåt, om inte annat för att skapa redundans i systemet. De 

menar även att skyltar kommer att prioriteras framför digital information, vilket visar på 

vikten av att upprätthålla en god väginfrastruktur. Som Fleyh (2008) förklarar  i avsnitt 

2.2.3.3 så kan skyltavläsning försvåras i vissa trafikmiljöer. Förutom skymda 

förhållanden så kan även andra objekt som liknar skyltar, såsom brevlådor och liknande, 

försvåra skyltavläsnignen. Eftersatt underhåll av trafikmiljöer kan därför leda till att 

områden blir otillgängliga för autonom körning menar Israelsson (2018). Något som han 

menar i framtiden kan anses vara mindre säkra trafikmiljöer, då autonoma funktioner kan 

anses vara säkrare än den enskilda människans framförande av fordon.   

Det är möjligt att det även uppkommer nya användningsområden för fysiska vägmärken 

i och med utvecklingen. Eugensson (2018), och likaså Peyron (2018), ser möjligheten i 

att framförallt varningsmärken skulle kunna användas för objektidentifiering. Genom att 

erhålla information om vad som troligen kan förekomma på vägavsnittet kan fordonet 

bättre förstå vad den ser. Detta skulle kunna vara behjälpligt för exempelvis eCall 

funktionen. Vid en kollision på en vägsträcka där risken för älg är stor skulle systemet 

kunna rapportera kollisionen som trolig älgkrock vilket ger larmcentralen en bättre grund 

för beslutsfattande.  

Samtidigt innebär tillgången till dynamisk realtidsinformation stora möjligheter för 

autonoma bilar. Det har framkommit att autonoma bilar har ett behov av mycket och 

väldefinierad information. Denna data samlas i olika lager av den LDM som alla 

autonoma bilar kör efter. Som förklaras i avsnitt 2.6 ligger den statiska skyltinformationen 

i lager 2. Denna skyltinformation skulle i vissa fall kunna ersättas av dynamisk 

realtidsinformation som finns tillgänglig i de övre lager. Detta innebär att viss information 

i vägmärken skulle kunna anses vara onödig på grund av att informationen är otillräcklig.  

5.2.1 Förbudsinformation 

Förbudsmärken förmedlar lokala trafikregler, vilka är nödvändiga för autonoma fordon 

att förhålla sig till på samma sätt som en människa. Av denna anledning kommer sådan 

information ligga i Lager 2 i LDM, vilket illustreras i Figur 7. Det är tänkbart att det är 

av denna anledning som bilindustrin också har valt att prioritera skyltavläsning av 

exempelvis hastighetsbegränsningar i utvecklingen av autonoma fordon. Biltillverkarna 

har också byggt upp ett redundant system kring förbudsinformation för att säkerställa att 

den är korrekt, förklarar både Eugensson (2018) och Peyron (2018).  

Hastighetsbegränsningar är skyltinformation som faller under kategorin 

förbudsinformation. Denna information tillhandahålls digitalt genom Trafikverkets 

NVDB, med en viss osäkerhet vad gäller koordinatsättningen av trafikreglerna, berättar 

Nilsson (2018). Hastighetsinformation är högt prioriterad och många av dagens moderna 

bilar är utrustade med skyltavläsning av hastighetsskyltar. Eugensson (2018) förklarar att 
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även framtidens autonoma bilar kommer att prioritera den skyltade hastigheten framför 

den digitala. Detta på grund av att det både finns en osäkerhet i huruvida den digitala 

informationen är korrekt koordinatsatt, men även då bilen kan förmedla sina koordinater 

felaktigt. 

Enligt trafikförordningen skall dock fordonet alltid anta en tillräckligt låg hastighet för 

vad situationen kräver. Detta innebär att bilen inte kan använda hastighetsbegränsningar 

direkt i bilens system, utan att väga in omgivande faktorer. För att anta en tillräckligt låg 

hastighet krävs det vidare att bilen blir intelligent nog för att förstå vad en tillräckligt låg 

hastighet är i situationen som råder.  

Ett hjälpmedel för att anta en tillräckligt låg hastighet är idag variabla trafikskyltar. Dessa 

skyltar kan också vara placerade över vägbanan istället för bredvid, vilket innebär att 

bilarnas sensorer förmodligen kommer att behöva riktas om. Genom att tillhandahålla 

variabel hastighetsinformation digitalt i lager 3 i LDM skulle bilarna kunna få 

informationen en stund i förväg och dessutom kunna använda informationen direkt i 

fordonens styrsystem. Vidare skulle samverkan mellan fordon och myndighet möjliggöra  

att informationen i variabla trafikskyltar blir mer aktuell. Uppkopplade bilar kan genom 

att dela information om trafikförhållanden till trafikverket ha inverkan på informationen 

i de variabla meddelandeskyltarna. Det är också möjligt att informationen då snabbare 

kan gå ut visuellt genom dessa variabla meddelandeskyltar, vilket skulle öka 

trafiksäkerheten både för manuellt och autonomt framförda fordon. Variabla 

meddelandeskyltar skulle kunna ses som ett steg i en övergång från ett analogt till ett 

digitalt trafiksystem. Detta på grund av att manuella förare får tillgång till mer 

information vilket skapar ett mer jämlikt trafiksystem. 

Genom att tillhandahålla förbudsinformation digitalt kan ett autonomt fordon också 

planera rutten på strategisk beslutsnivå. Ett autonomt fordon har vetskap om sina 

egenskaper, bland annat i form av höjd, bredd och vikt. Begränsade förhållanden i 

infrastrukturen, såsom begränsad fordonshöjd, skulle ett autonomt fordon kunna få 

vetskap om i ett tidigt stadie. Information om bilens egenskaper skulle kunna vägas in i 

det strategiska beslutsfattandet och i valet av rutt för de fordon som är berörda av 

förbudsinformationen. På detta sätt skulle olyckor där exempelvis höga fordon kör in i 

låga broar kunna undvikas genom att vägavsnitt som innehåller sådana begränsande 

förhållanden selekteras bort i valet av rutt. Likaså skulle hastiga inbromsningar till följd 

av dessa förbud kunna undvikas. Detta kan ses som en säkerhetsaspekt i trafiksystemet, 

och vidare då som ett incitament för investeringar av myndigheter inom denna sektor. 

Detta kan även ses som en miljöaspekt då onödiga körsträckor kan besparas om bilen 

erhåller information om begränsande förhållanden i god  tid.  

En nödvändighet för digital förbudsinformation är vidare att den måste vara korrekt 

koordinatsatt. En felaktig koordinatsättning, eller ett uteblivande av denna information 

kan innebära en direkt fara. Detta leder naturligt fram till frågan om vem som ska ansvara 

för att informationen är korrekt. Myndigheterna som tillhandahåller denna information, 

karttjänsterna som säljer sina tjänster med denna information, eller biltillverkarna vilka 
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använder informationen i bilens system. Vad som kan sägas är att det är av vikt att 

informationen kvalitetssäkras i varje led, men om felaktig information i något led orsakar 

en olycka är ansvarsfrågan komplicerad. Svensk (2018) menar att Trafikverket som 

myndighet bör tillhandahålla korrekt digital information, men är samtidigt kritisk inför 

att de då skulle kunna ställas till svars för felaktig information. Den gemensamma 

uppfattningen är vidare att fordonstillverkarna ska ansvara för att fordonet kan 

manövreras utan tillräcklig information. Uppfattningen är även att bilens skall vara så 

pass smart att den kan förstå om informationen är felaktig, vilket ställer krav på 

redundanta system. I detta fall kan de fysiska vägmärkena spela en viktig roll för att 

säkerställa informationen.  

Enligt Svensson (2018) kan bilens maxhastighet för en viss sträcka ses som ett taktiskt 

beslut. I dagens trafiksystem är det en myndighet som beslutar om högsta tillåtna 

hastighet genom att sätta upp en fysisk hastighetsskylt, men i framtiden kan tänkas att 

fordonet är så pass intelligent att det på egen hand, utifrån rådande omständigheter sätter 

en maxhastighet för en viss sträcka. Oavsett om beslutet i framtiden kommer vara 

myndighetens eller bilens så kan informationen i en hastighetsskylt ses som tillräcklig 

information för att fordonet ska klara av att följa den regel som skylten förmedlar. Det 

vill säga, fordonet klarar av uppgiften att inte överskrida den högsta tillåtna hastigheten 

enbart med hjälp av den information som idag finns i en hastighetsskylt.   

 

Figur 7. Illustration över hur förbudsinformation kommer att definieras i LDM 

(Wikström 2018). 

5.2.2 Varnande information 

I detta arbete sker en differentiering mellan statiska och variabla risker, vilka 

varningsmärken varnar för. Många av de studerade varningsmärkena, inom båda 

kategorier, varnar för företeelser som är kopplade till miljöer som är svåra att hantera. 

Sådana miljöer kommer  därför inte vara tillgängliga för autonom körning inom en nära 

framtid. De varningsmärken som är relaterade till sådana svåra miljöer, såsom varning 
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för sidvind eller  varning för ojämn väg, kommer därför ha en begränsad nytta. Möjligen 

kommer de inom den närmsta tiden användas för att avgränsa det autonoma framförandet.  

Syftet med varnande information är framförallt att människan ska öka sin uppmärksamhet 

och sänka farten förklarade trafiklärare Sjöblom och Sjöblom (2018). Då autonoma 

fordon inte har samma begränsningar som människan vad avser fokus under en längre 

tid, uppkommer frågeställningen kring huruvida en autonom bil kan eller behöver agera 

efter varnande information. Israelsson (2018) menade att ett autonomt fordon kommer att 

vara lika alert hela tiden, vilket även Larsson (2018) håller med om. Ändå kan vissa 

trafiksituationer kräva att bilen antar en förhöjd beredskap, menar Eugensson (2018) och 

Peyron (2018).  

Trafikförordningen anger att en tillräckligt låg hastighet skall antas för många av de 

situationer som varningsmärken varnar för. Idag är det upp till den enskilda föraren att 

besluta vad en tillräckligt låg hastighet är för situationen som råder. Den mänskliga 

föraren får allt mindre ansvar i och med det autonoma framförandet, vilket leder fram till 

frågeställningen om vem som ska besluta om vad en tillräckligt låg hastighet är. 

Möjligheten finns att bilen själv gör den bedömningen utifrån data som samlas in från 

sensorer, vilket skulle kunna beskrivas som ett mänskligt beteende. En annan möjlighet 

är att myndigheter, eller annan aktör, beslutar om vad en tillräckligt låg hastighet är i 

specifika områden, vilket sedan definieras i LDM. Detta skulle mer likna de 

hastighetsbegränsningar vi har idag.  

5.2.2.1 Statiska risker  

Varningsmärken som varnar för statiska risker är idag uppsatta för att uppmärksamma 

den mänskliga föraren på ett farligt förhållande som med säkerhet kommer att uppstå på 

eller omkring vägen, såsom kurva eller ojämn väg. Detta för att människans syn är 

begränsad, vilket gör att om denne inte tidigare fått information om ett förhållande blir 

det inte känt förrän det finns inom människans synfält. Ett varningsmärke varnar därför 

för förhållanden som kan bli svåra att upptäcka i tillräckligt god tid. Informationen i 

märket kan anses vara tillräckligt för vissa av bilens köruppgifter, men för att klara av 

situationen behöver den tillgå mycket mer specifik information. Genom att istället ha 

denna specifika information lagrad digitalt kan en bil, eller människa, få vetskap om 

förhållanden långt i förväg och fatta ett strategiskt eller taktiskt beslut.  

Sådan varnande information som rör vägens geometriska utformning, såsom korsningar, 

tunnlar och kurvor,  finns redan idag representerad genom modelleringar i de statiska 

lagret av LDM, se Figur 8.  Dessa kartor ger en detaljerad bild av området och exempelvis 

kurvan finns definierad med stor precision. Detta i kombination med sensorernas förmåga 

att läsa av omgivningen gör att bilen kan planera sin körning, navigera och manövrera i 

miljön. Det underlättar i bilens taktiska beslutsfattande kring vad som är en tillräckligt 

låg hastighet, samt operationella beslutsfattande kring vilken svängmanöver som krävs. 

Behovet av en mer detaljerad information vad gäller de lokala förhållanden innebär att 

vägmärkesinformationen varning för farlig kurva inte kan anses vara tillräcklig. En 

lösning för hur denna information ska finnas att tillgå är alltså redan formulerad och 
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därmed kan det i framtiden bli onödigt att kommunicera den statiska informationen till 

autonoma fordon. Dock menar Eugensson (2018) att kompletterande information som 

bekräftar miljöns utformning alltid är att föredra.  

Även tunnlar kommer att finnas definierad i LDM, men det råder osäkerheter kring hur 

informationen kommer att användas i fordonen. Denna varning handlar främst om 

förändrade ljusförhållanden. På samma sätt som att människor bör ta av sig solglasögonen 

till följd av den varnande informationen skulle sensorer med mörkerseende kunna 

aktiveras hos bilen. Sjöblom och Sjöblom (2018) angav att stor hänsyn skall hållas 

gentemot andra trafikanter i tunnelmiljö, till följd av att olyckor kan leda till värre 

konsekvenser. Detta konsekvenstänk är en mänsklig egenskap som även bilen måste 

besitta. För autonoma bilar så kan det även uppkomma problematik med positionering 

genom GPS i tunnlar, som angavs i avsnitt 2.2.2. Detta kan innebära att autonoma fordon 

måste begränsas från att köra i denna typ av vägmiljö och därför måste ett strategiskt 

beslut om en alternativ rutt tas.  

Det är dock ovisst vilken information som kommer att finnas representerad i dessa kartor. 

Möjligt är att även ojämna vägar och väghinder kommer finnas representerade vilket 

skulle innebära att även denna information skulle vara överflödig i ett vägmärke eller 

genom annan kommunikation. Om inte så kan fysisk eller digital information i vägmärket 

varning för ojämn väg vara tillräcklig för att bilen ska sänka hastigheten, vilket visas i 

Figur 8. Dock kan informationen vara otillräcklig för att bilen ska anta en tillräckligt låg 

hastighet. Situationen kräver att bilen fattar ett beslut på operationell nivå vilket innebär 

att den behöver mer information om omgivningen än den som ges i vägmärket. Detta är 

information som kan kompletteras med bilens sensorer.  

Ett svårklassificerat vägmärke är som tidigare nämnt varning för vägarbete. Detta 

vägmärke skiljer sig från övriga vägmärken då det ofta sätts upp som en tillfällig 

angivelse. Märkets varaktighet på en plats kan därför variera kraftigt.  På platsen råder 

dock en relativt konstant risk för att fordon och arbetare vistas på och nära vägen, vilket 

innebär att en tillräckligt låg hastighet alltid skall hållas. Idag är vägarbeten också en 

begränsande faktor för autonom körning. Av denna anledning är det av vikt att 

kvalitetssäkrad information om vägarbeten finns att tillgå digitalt så att beslut kan tas på 

strategisk nivå. Vägarbetet är vidare så pass föränderligt över tid att det sannolikt inte 

finns definierat i det nedersta lagret av LDM. Vidare är det oklart huruvida denna 

information skall definieras som statisk eller variabel, vilket gör det svårt att säga om den 

kommer finnas definierad i lager 2 eller lager 3 i kartan.  

Fysisk information om vägarbete kan också anses ha låg tillförlitlighet. På grund av att 

vägarbeten är tillfälliga är det fullt möjligt att skylten användas för en plats där ett 

vägarbete för stunden inte råder, och på samma sätt kan den saknas där ett vägarbete sker. 

Utifrån att analysera omgivningen har en människa förmågan att bedöma om det är 

vägarbete eller ej och på så sätt anta ett säkert och lämpligt körbeteende. Denna förmåga 

blir därför viktig även för de autonoma bilarna. På grund av att den fysiska 

skyltinformationen inte är tillförlitlig så finns ett än större behov av ett redundant system 
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med digital information. Vägarbeten är komplexa till följd av varierande förhållanden och 

många inblandade aktörer. Detta gör det komplicerat att upprätta ett tillförlitligt system 

för att information om vägarbeten skall tillgängliggöras digitalt.  

 

Figur 8. Illustration över hur statisk information kommer att definieras i LDM 

(Wikström 2018). 

5.2.2.2 Variabla risker  

Varningsmärken som förmedlar variabla risker varnar för händelser som eventuellt skulle 

kunna uppstå. Syftet med varningsmärken som faller inom denna kategori är att öka den 

mänskliga förarens uppmärksamhet, samt minska överraksningsmometet.  Detta för att 

den mänskliga föraren bättre ska kunna hantera situationen om den uppstår (Sjöblom & 

Sjöblom 2018). Ett autonomt fordon måste kunna hantera alla tänkbara situationer, 

oavsett tillgång till information. Fordonen, har till skillnad från en människa, också 

möjlighet att ha uppsikt åt flera håll på samma gång, samtidigt som bilens uppmärksamhet 

och fokus är konstant. Detta leder fram till frågan om bilen behöver varnas för sånt som 

eventuellt kan uppstå, alltså variabla risker.  

Vad som framkommit ur intervjuerna är att de autonoma bilarna möjligen kommer att ha 

ett läge med högre beredskapsnivå, vilket skulle kunna liknas med det tillstånd som 

människan antar i och med varnande skyltinformation. I områden där vägmärket varning 

för djur finns definierat, antingen i LDM eller fysisk, kan autonoma fordon tillskrivas 

andra egenskaper menar flera av intervjupersonerna. Denna beredskapsnivå handlar till 

stor del om att erhålla en tillräckligt låg hastighet, vilket ställer krav på bilen att kunna 

göra bedömningen om vad en tillräcklig låg hastighet är i den befintliga miljön. Även 

broms- och sensorsystem skulle kunna modifieras under dessa sträckor, vilket gör att 

bilen lättare detekterar och reagerar på vilt förklarar Peyron (2018) och Nilsson (2018). 

För detta är det tillräckligt med statisk information, vilket illustreras i Figur 7. Att inta en 

högre beredskapsnivå skulle vidare kunna beskrivas som ett taktiskt beslut. Detta taktiska 

beslut skulle vidare kunna underlätta för operationella beslut. Genom att rikta om 
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sensorerna kan vilt lättare detekteras vilket leder till att operationella beslutet att bromsa 

för sådant hinder kan tas snabbare.  

Redan idag får bilar realtidsinformation om bilolyckor, se Figur 9. Tillgängligheten till 

denna typ av realtidsinformation ifrågasätter värdet i att varna för eventuella bilolyckor 

på olycksdrabbade vägar. Det är av större värde att bilen antar en högre beredskapsnivå 

om en olycka faktiskt inträffat på den vägsträcka som bilen färdas på, snarare än att en 

beredskapsnivå alltid antas på den sträckan. Om denna information finns kvalitetssäkrad 

och tillgänglig digitalt kan uppkopplade fordon använda den direkt i beslut på strategisk 

nivå, alltså planering av rutten. Eugensson (2018) förklarar att denna information om 

olyckor idag är begränsande för ett autonomt framförande i projektet Drive e, och att det 

finns möjlighet att informationen i framtiden kommer användas på samma sätt. 

Vägmärket varning för olycka minskar troligen i betydelse i och med tillgången till 

dynamisk realtidsinformation. 

Ett annat vägmärke som exemplifierades vid intervjuerna var varning för sidvind. 

Information om vind är relevant för en autonom bil menar flera av intervjupersonerna och 

vid stark vind skulle det autonoma körläget kunna bli otillgängligt. Enligt både Peyron 

(2018) och Eugensson (2018) finns det ett behov av dynamisk realtidsinformation vad 

gäller informationen i detta vägmärke, vilket kan ses i Figur 9. Denna information skulle 

kunna tillhandahållas digitalt både genom att bilar kommunicerar till molnet, men även 

genom att vädersensorer i landet bistår med den informationen menar Hakopian (2018).  

Uppkopplade fordon delar idag information om halka på vägavsnitt till molnet. Varning 

för slirig väg används sällan i syfte att varna för halka till följd av snö och is, men är ändå 

av relevans för autonoma fordon. Slirighet kan uppstå till följd av stora vattenansamlingar 

på vägar, på broar till följd av avdunstat vatten eller på grund av ny asfaltsbeläggning. 

Halka, eller slirighet, beskrivs som ett svårt förhållande som idag begränsar autonom 

körning enligt de intervjuade personerna. Genom att både fordon och myndigheter delar 

realtidsinformation om sådana förhållanden till molnet kan fordonet få vetskap om det i 

ett tidigt skede vilket innebär att fordonet kan framföras på ett säkert sätt. Denna typ av 

information kan även den användas för att bilen ska anta vad som liknar en högre 

beredskapsnivå. Exempelvis för att ge mjukare gasrespons och på så sätt minska risken 

för sladd, så som Peyron (2018) beskriver det. Det är tydligt att denna typ av information 

är nödvändig för autonoma fordon, men att det finns ett behov av realtidsinformation 

vilket illustreras i Figur 9. 
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Figur 9. Illustration över hur variabla risker kommer att definieras i LDM (Wikström 

2018).   

5.3 Sammanfattande diskussion 

Av studien framgår att informationen i vägmärken i huvudsak kan användas för att fatta 

strategiska eller taktiska beslut. De strategiska besluten handlar oftast om att välja en 

alternativ resrutt på grund av försvårande förhållanden. Detta kan liknas med det som 

kallas för geofencing, alltså att fordonen inte tillåts köra in i ett område på grund av svåra 

förhållanden. De taktiska besluten handlar oftast om att fordonet intar ett högre 

beredskapsläge, och/eller en tillräckligt låg hastighet. Sannolikt är att försvårande 

förhållanden som vägmärken förmedlar till en början kommer begränsa autonomt 

framförande av fordon. Det är möjligt att dessa vägmärken i ett senare stadie kan 

användas för att bilen skall anta en högre beredskapsnivå.  

5.3.1 Beslutsfattande utifrån statisk information 

Det första lagret i LDM består av statisk och väldefinierad information. De vägmärken 

som placerats i detta lager av kartan förmedlar alltså statiska förhållanden som finns 

väldefinierade i detta lager av LDM. Av denna anledning är det inte heller nödvändigt att 

informationen finns definierad i något annat lager i kartan. I Tabell 7 redovisas hur 

vägmärkets motsvarande informationen i det statiska lagret av LDM kan användas i en 

autonom bil.  
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Tabell 7. Beslutsfattande för lager 1 i LDM. 

Vägmärke/  

Situation 

Operationellt 

beslut 
Taktiskt beslut Strategiskt beslut 

 

Nej 
Tillräckligt låg 

hastighet 
Nej 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Välj annan rutt 

 

5.3.2 Beslutsfattande utifrån semistatisk information 

Lager 2 i LDM består av semistatisk information. De vägmärken som placerats i detta 

lager av LDM finns det alltså inget behov av realtidsinformation. Informationen i 

vägmärket är tillräckligt för att bilen skall kunna fatta antingen ett strategiskt eller taktiskt 

beslut. I Tabell 8 redovisas vilken typ av beslut som autonoma fordon kan ta utifrån 

information som finns definierad i lager 2.   

Tabell 8.Beslutsfattande för lager 2 i LDM. 

Vägmärke/  

Situation 

Operationellt 

beslut 
Taktiskt beslut Strategiskt beslut 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Nej 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Nej 

 

Nej Nej Välj annan rutt 
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Nej 
Tillräckligt låg 

hastighet 
Nej 

 

Nej Nej Välj annan rutt 

 

5.3.3 Beslutsfattande utifrån semidynamisk information 

För de vägmärken som placerats i lager 3 av LDM finns ett behov av att den statiska 

vägmärkesinformationen ersätts  med realtidsinformation. Detta  för att autonoma fordon 

ska kunna fatta optimala strategiska eller taktiska beslut. I tabell 9 redovisas vilka beslut 

som kan fattas av ett autonomt fordon utifrån realtidsinformation i lager 3. 

Tabell 9. Beslutsfattande för lager 3 i LDM. 

Vägmärke/  

Situation 

Operationellt 

beslut 
Taktiskt beslut Strategiskt beslut 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Välj annan rutt 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Välj annan rutt 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Välj annan rutt 

 

Nej 
Inta högre 

beredskap 
Välj annan rutt 
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5.3.4 Beslutsfattande utifrån dynamisk information 

Som nämnt är det inte optimalt att vägmärken används för operationellt beslutsfattande. 

För detta lager av information finns det inte heller utrymme för fördröjningar i 

kommunikationen vilket innebär att sensorer kommer att vara den främsta tekniken som 

ligger till underlag till ett beslutsfattande. I Tabell 10 redovisas vilket beslut som kan 

fattas utifrån sensorinformation i lager 4. 

Tabell 10. Beslutsfattande för lager 4 i LDM. 

Vägmärke/  

Situation 

Operationellt 

beslut 
Taktiskt beslut Strategiskt beslut 

 

 

 

Bromsa Nej Nej 
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6. Sammanfattande avslutning  

I detta avsnitt presenteras slutsatser vilka baseras på vad som framkommit genom 

diskussionen. Vidare föreslås vidare forskningsfrågor som är relaterade till det studerade 

ämnet och som kan vara av intresse att undersöka.  

6.1 Slutsatser 

Det ökande antalet autonoma och uppkopplade bilar innebär nya möjligheter och behov i 

trafiksystemet. Fysiska vägskyltar kommer att fortsätta att användas, och även prioriteras 

framför annan information av de autonoma bilarna, varvid den fysiska infrastrukturen 

kommer att spela en viktig roll under en överskådlig framtid.  Detta på grund av att den 

fysiska infrastrukturen anses vara mer tillförlitlig än den digitala infrastrukturen då det är 

problematiskt att lita på andra aktörers information. Fysiska vägskyltar kan vidare komma 

att användas i andra avseenden än vad de är avsedda för att göra, exempelvis för att 

underlätta objektsidentifiering med kameraavläsning eller avgränsa autonom körning.  

Det kan vidare konstateras att den statiska förbudsinformationen är tillräcklig för att en 

autonom bil ska följa angivelserna. En fördel ur säkerhetssynpunkt är vidare att 

kommunicera informationen i god tid, förslagsvis genom de statiska lagren i en LDM, för 

att bilen skall  kunna fatta strategiska beslut. Vad gäller varnande information så är dock 

den statiska information som finns inte alltid är tillräcklig och i dessa fall finns ett behov 

av dynamisk information. I vissa fall är dynamisk realtidsinformation så pass nödvändig 

att den statiska vägmärkesinformationen helt kan komma att ersättas med dynamisk 

information.  

Vissa riskfyllda områdesspecifika förhållanden, som idag kommuniceras genom 

varningsmärken, kommer utesluta tillgängligheten till autonom körning och är därför av 

stor relevans. För att inte konstant avgränsa dessa områden för autonom körning är det 

nödvändigt att informationen är dynamisk och kommuniceras i så pass god tid att ett 

strategiskt beslut kan tas. Vad som går att utläsa är att för de varningsmärken som i 

rapporten definieras som variabla risker, i högre utsträckning behöver ersättas eller 

kompletteras med dynamisk realtidsinformation. För att den autonoma bilen ska kunna 

nyttjas på ett optimalt vis ställs krav på en robust digital infrastruktur med tillförlitlig data. 

Alla inblandade aktörer måste kvalitetssäkra data i varje led. Vidare är det av vikt att 

samverkan sker mellan inblandade aktörer och att datautbyte koordineras så att det delvis 

dynamiska lagret av LDM förses med tillförlitlig data.  

För de varningsmärken som i rapporten faller under kategorin statiska varningsmärken 

finns inget uttalat behov av realtidsinformation. Däremot finns det ett behov av dynamisk 

information för att hantera risken som föreligger. Dessa behov innebär att karteringens 

exakthet kan spela en stor roll, och därmed får kartleverantörerna ett stort ansvar i att 

utforma de nedersta lagret av LDM med stor noggrannhet. Det svårklassificerade 

vägmärket varning för vägarbete skiljer sig från övriga undersökta vägmärken. Detta 
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varningsmärke präglas av komplexitet, vilket kräver att bilen antar mänskliga förmågor 

för att den skall kunna hantera dessa situationer.   

Den statiska informationen i varnande vägmärken för både statiska och variabla risker, 

kan vidare användas för beslut på taktisk nivå. För denna beslutsnivå lämpar sig cellulär 

kommunikation och informationsdelning via uppkoppling mot molnet. I de flesta fall 

innebär de taktiska besluten att bilen antar en tillräckligt låg hastighet och går in i en 

förhöjd beredskap. Denna förhöjda beredskap kan liknas med människans sätt att öka 

eller rikta om uppmärksamheten i riskfyllda områden. Informationen kan även användas 

för att modifiera tekniska funktioner, vilket gör att bilen kan respondera med ett mer 

anpassat beteende på händelser som inträffar. Detta innebär att det operationella 

beslutsfattandet underlättas och förbättras genom att bilen tar beslut på taktisk nivå. 

Operationella beslut, vilka inte tas utifrån informationen i ett vägmärke varken för 

mänskliga eller autonoma förare, kommer för den autonoma bilen baseras på kamera- och 

sensoravläsning.  

Trots att det sker många samarbetsprojekt så är det också tydligt att fordonsindustrin är 

en bransch som präglas av konkurrens, vilket kan komma att hämma samverkan för en 

gemensam riktning i utvecklingen av autonoma fordon och en anpassning av 

trafiksystemet. På grund av nya aktörsinträden av informationsteknologiska företag måste 

de traditionella fordonstillverkarna inhämta ny kompetens och vara pådrivande i 

utvecklingen. Detta har lett till att aktörer såsom Volvo har intagit en ledande roll av 

trafiksystemets utveckling där de också har möjlighet att påverka dess riktning. 

Myndigheterna har å andra sidan inte funnit sin position och har ett reaktivt 

förhållningssätt gentemot det som sker på marknaden. Om dessa inte intar en mer proaktiv 

ledarroll riskerar offentliga aktörer att få minskat inflytande över trafiksystemets 

funktion. Detta kan vidare innebära att samhällets intressen åsidosätts för att ersättas av 

fordonstillverkarnas mer affärsmässiga intressen. Det är därför av vikt att myndigheterna 

tar en tydlig position för att styra utvecklingen mot vad som för samhället innebär stora 

vinningar.  

6.2 Förslag på vidare forskning 

Det har i studien framkommit att infrastrukturella anpassningar, såsom välplacerade  

vägmärken, skulle gynna autonoma fordon. Likaså hade det underlättat om 

myndigheterna tog ett större ansvar i att tillhandahålla tillförlitlig data. En intressant 

forskningsfråga skulle därför vara om sådana ansträngningar hos Trafikverket även skulle 

gynna mänskliga förare, och om det skulle föra med sig säkerhetsmässiga fördelar. 

Resultaten från en sådan studie skulle kunna användas som incitament hos Trafikverket 

att genomföra förändringar.  

Vad som också framkommit är att det ställs krav på att autonoma bilar ska kunna agera 

likvärdigt med människan i flera avseenden. Det finns dock en möjlighet att autonoma 

fordon är säkerhetsmässigt bättre än människan i vissa situationer. Det är därför av vikt 

att  utvärdera olika autonoma funktioner för att utröna vilka säkerhetsmässiga fördelar de 
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kan bidra till. Ett mänskligt beteende är vidare att anpassa sig till trafiksituationen, vilket 

också kan innebära att trafikregler överträds. Vad som därför bör undersökas är hur 

autonoma fordon ska förhålla sig till trafikregler kontra andra trafikanter. Både 

säkerhetsmässiga och flödesmässiga fördelar kan finnas med båda förhållningssätt och 

detta bör därför utvärderas i vidare studier. Det kan också vara av relevans att utröna hur 

säkerhets- och flödesmässiga fördelar skall värderas gentemot varandra. 

I och med omställningen som håller på att ske av trafiksystemet så får informationen en 

ökad betydelse. Sättet vägmärken används på kan komma att förändras och likaså hur 

informationen kommer att kommuniceras. Detta innebär troligen att nya kompetenser 

kommer att efterfrågas hos både fordonstillverkare och offentliga aktörer. För dessa 

aktörer kan det vara av vikt att därför utröna vilka kompetenser som saknas i 

organisationen och vilka som behöver tillföras. Ett sätt att göra detta är att närmare 

undersöka behovet hos autonoma bilar för att översätta detta till vilka kompetenser som 

krävs .  

En aspekt som inte berörts i detta arbete, men som ändå är av stor relevans, är 

cybersecurity. I studien har det framkommit att den digitala infrastrukturen är viktig i 

uppbyggnaden av ett nytt trafiksystem och information i vägmärken är nödvändig 

information som bilen måste förses med. Det är tydligt att digital information kommer 

öka i omfattning liksom i värde. Detta gör det intressant att i vidare studier undersöka 

utsattheten för dataintrång i framtidens trafiksystem och utröna vilka säkerhetsrisker 

uppkopplade fordon och den ökade mängden data kommer innebära. Detta är av vikt för 

att identifiera risker och implementera ett gediget säkerhetsarbete för att motverka dessa.  
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Bilaga 1 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes vid intervjun med Christian Larsson. 

Inledning 

▪ Du får gärna börja med att berätta lite om dig själv och ditt arbete på ÅF Digital 

Solutions? 

Aktörer 

▪ Vilka aktörer ser du som är mest inblandade i utvecklingen av automatiserade 

bilar? 

▪ Vilka aktörer tror du kommer bli ansvariga för att information om vägarna hålls 

aktuell och uppdaterad?  

▪ Vem ansvarar för att informationen finns tillgänglig för bilar? Är det 

karttjänsterna som ska se till att information om t.ex. förbud finns tillgänglig 

överallt i landet eller är det fordonsindustrin som ska se till att fordonen även 

kan tolka skyltar?  

Tekniken 

▪ Vad menas egentligen med en applikation?  

▪ Hur fungerar det idag i uppkopplade bilar och vart tror du att vi är påväg, 

kommer bilarna att främst köra på sensorer, kameror och skyltigenkänning eller 

på uppkoppling och navigationstjänster? 

Trafikskyltar 

▪ Det finns ju många trafikskyltar idag som varnar för ändrade förhållanden, 

behöver autonoma fordon information som varnar? Varnade om förändrade eller 

farligare vägförhållanden? 

▪ Hur fungerar sensorer i autonoma fordon? Drar de energi/batteri från bilen? Är 

de påslagna hela tiden eller är det anpassat efter trafiksituation?  

▪ Kan det tex vara så att extra sensorer aktiveras i områden med mycket vilt, eller 

cykelbana eller vägarbete osv ? 

▪ Hur långt innan behöver ett fordon få information för att hinna agera?  

▪ Hur får fordonet information om förbud?  
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Bilaga 2 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes vid intervjun med Christina Sjöblom 

& Ulf Sjöblom. 

 

Vad är ett rekommenderat mänskligt beteende i följande vägmärkessituationer? 

 

▪ Varning för farlig kurva 

▪ Varning för cyklande och mopedförare 

▪ Varning för tunnel 

▪ Varning för vägarbete 

▪ Varning för djur 

▪ Varning för sidvind 

▪ Varning för kö 

▪ Varning för ojämn väg 

▪ Varning för slirig väg 

▪ Varning för stigning 

▪ Varning för korsning 

▪ Varning för vägarbete 

 

▪ Minsta avstånd 

▪ Hastighetsbegränsning 

▪ Förbud mot omkörning 

▪ Väjningsplikt 
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Bilaga 3 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes som underlag vid intervjun med 

Niclas Nilsson. 

 

 

▪ Hur ser din roll som utredare på Transportstyrelsen ut? 

▪ Transportstyrelsens roll i möjliggörandet av självkörande fordon på Sveriges 

vägar 

▪ Krav på Transportstyrelsen från andra aktörer? 

▪ Krav från Transportstyrelsen på andra aktörer? 

▪ Hur väginfrastrukturen behöver utvecklas för att möta utvecklingen av autonoma 

fordon 

▪ Kommunikationstekniker 

▪ Väg- och trafikinformation 

▪ Vem ska ansvara för utvecklingen av väginfrastrukturen?  

▪ Vem som kommer ansvara för att digital information hålls uppdaterad och 

korrekt  

▪ Samordning för att komma fram till en standardisering för autonoma fordon och 

väginfrastruktur 

▪ Om trafikinformation som trafikskyltar tillhandahåller är tillräcklig för att 

autonoma fordon ska kunna fatta beslut och hur denna information kan komma 

att förändras/utvecklas 

▪ Vilka faktorer som påverkar lagstiftningen kring autonoma fordon 
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Bilaga 4 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes som underlag vid intervjun med Per-

Olof Svensk. 

 

▪ Vilken är din roll på Trafikverket? 

▪ Beskriv Trafikverkets roll i möjliggörandet av självkörande fordon på Sveriges 

vägar 

▪ De största utmaningarna med införandet av autonoma fordon i Sverige 

▪ Vilka aktörer som samverkar för att införa ett fungerande system med autonoma 

bilar 

▪ Hur väginfrastrukturen behöver utvecklas för att möta utvecklingen av autonoma 

fordon  

▪ Hur ansvaret för väginfrastrukturen skall fördelas  

▪ Samordning för att komma fram till en standardisering för autonoma fordon och 

väginfrastruktur  

▪ Om trafikinformation som trafikskyltar tillhandahåller är tillräcklig för att 

autonoma fordon ska kunna fatta beslut och hur denna information kan komma 

att utvecklas 

▪ Hur autonoma bilar kommer samla information om sin omgivning för att kunna 

fatta beslut 

▪ Vem som kommer ansvara för att digital information hålls uppdaterad och 

korrekt 
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Bilaga 5 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes som underlag vid intervjun med 

Zakizadeh Hossein. 

 

▪ Vilken är din roll på Volvo Trucks? 

▪ Vilken är Volvos roll i utvecklingen av autonoma fordon? 

▪ Vilken information ett självkörande fordon behöver för att kunna fatta beslut om 

exempelvis hastighet och placering på vägbanan samt följa trafikregler. 

▪ Variabel och statisk information. 

▪ Vilken teknik som används för att överföra informationen till det autonoma 

fordonet i olika trafiksituationer. 

▪ Hur Volvo väljer ut tekniker för kommunikationsöverföring. Vilka parametrar 

som vägs in.  

▪ Begränsningar med olika tekniker.  

▪ Under vilka situationer och förhållanden som självkörande fordon kan fatta 

självständiga beslut om exempelvis lämplig hastighet. 

▪ Om självkörande fordon behöver varnas för eventuella händelser? Behöver de 

exempelvis få information om att det finns en risk att älgar kan förekomma på 

vägen?  

▪ Förutsättningar för autonoma fordon med tanke på hur dagens infrastruktur ser 

ut.   

▪ Hur infrastrukturen behöver utvecklas för att möta behoven hos autonoma 

fordon. Vad Volvo efterfrågar från myndigheter och väghållare.  

▪ Vem som ska ansvara för att digital information hålls uppdaterad och korrekt. 
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Bilaga 6 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes som underlag vid intervjun med Lars 

Svensson. 

▪ Vad arbetar du med som forskare på KTH? 

▪ KTH och deras arbete i utvecklingen av självkörande fordon. 

▪ Samarbete med fordonsindustrin och andra aktörer och myndigheter? 

▪ Vilka parametrar som vägs in i valet av vilken teknik (sensorer & kameror, 

trådlös kommunikation, karttjänst) som skall användas för ett specifikt ändamål? 

▪ Vilka fördelar och nackdelar finns med att trafikregler kommuniceras till 

fordonet via statisk infrastruktur (såsom trafikskyltar) alternativt kommuniceras 

trådlöst? 

▪ Vilka begränsningar som existerar för olika tekniker 

▪ Vilken information självkörande fordon behöver för att kunna fatta ett beslut om 

exempelvis lämplig hastighet och placering på vägen, samt för att följa förbud 

och regler. 

▪ Används maskininlärning (MI) och artificiell intelligens (AI) när autonoma 

fordon fattar beslut?  

▪ Behöver autonoma fordon varnas för risker?  

▪ Hur skulle infrastrukturen behöva utvecklas/förändras för att möta behovet hos 

autonoma fordon? 

▪ Under vilka förhållanden skulle väginfrastrukturen kunna få ökad betydelse för 

autonoma fordon?  
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Bilaga 7 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes som underlag vid intervjun med Erik 

Israelsson. 

▪ Vilken är din roll på Zenuity? 

▪ Är informationen i vägmärken tillräcklig för autonoma bilar? 

▪ Vilken information som förare idag får är överflödig för ett autonomt fordon? 

▪ Vilken information saknas idag i dagens transportsystem för ett autonomt 

fordon? 

▪ Vilken information om sin omgivning behöver automatiserade bilar för att fatta 

ett beslut? 

▪ om lämplig hastighet? 

▪ om vart fordonet ska placeras på vägen? 

▪ om att stanna/starta 

▪  

▪ Behöver informationen vara variabel istället för statisk? 

▪ Hur förhåller sig självkörande bilar till situationer/faror som eventuellt kan 

uppstå? Behöver automatiserade fordon varnande information? 

▪ Behöver de veta att det finns en ökad risk att vilt förekommer på vägen? 

▪ Behöver de varnas för vägarbete? 

▪ Behöver de varnas för eventuella cyklister? 

▪ Vilka parametrar väger man in i valet av kommunikationsvägar? 

▪ Påverkar faktumet att det kommer vara blandtrafik en lång period det valet? 

▪ Vilken teknik man väljer som backupsystem? 

▪ Pålitlighet- och säkerhetsaspekter? 
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Bilaga 8 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes vid intervjun med Anders Eugensson. 

 

 

▪ Vilken är din roll på Volvo Cars? 

▪ Vilken information om sin omgivning behöver automatiserade fordon för att 

fatta ett optimalt beslut i säkerhetsavseende? 

▪ Räcker det med ett vägmärke för att automatiserade fordon ska fatta ett säkert 

beslut? Räcker det med ett vägmärke som varnar för svag vägkant för att bilen 

ska fatta beslut om att inte ligga för långt ut i vägrenen t.ex.? 

▪ Behöver automatiserade fordon varnande information? Behöver fordonen vara 

extra uppmärksamma eller beredda i riskfyllda områden? Behöver fordonen 

sänka farten eller placera sig annorlunda på vägen för att vara beredda om en 

eventuell fara uppkommer t.ex.? 

▪ Olika informationstekniker (Sensorer, kameror, radar, V2V, V2I, kartdata, moln-

data, trafikledningssystem osv.) finns. När lämpar sig de olika teknikerna bäst?  

▪ På vilket sätt påverkar faktumet att vi kommer ha blandtrafik under en lång 

period valet av kommunikationstekniker? 

▪ Hur skulle väginfrastrukturen kunna användas för att möta behovet hos 

automatiserade fordon? 

▪ Vem ska ansvara för att informationen som överförs till de automatiserade 

fordonen är korrekt och hålls uppdaterad? 

▪ Hur försäkrar man att informationen når fram till fordonet? Hur försäkras att 

fordonet får den information det behöver? 
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Bilaga 9 

 

Följande bilaga innehåller frågorna som användes vid intervjun med Artin Hakopian 

och Nicklas Peyron. 

 

▪ Vilka är era roller på Volkswagen? 

▪ Hur mycket av tekniken som finns i dagens nivå 3-bilar kommer att användas 

för nivå 4-5 ? Behöver dagens teknik anpassas eller förändras för att möta 

behoven hos de högre nivåerna? 

▪ Under vilka förhållanden måste bilen lämna över ansvaret till föraren och hur får 

den information om att ansvaret måste lämnas över? 

▪ Vem ska ansvara för att informationen som kommuniceras till fordonet hålls 

korrekt och uppdaterad? Vilka aktörer kommer att bistå med information?  

▪ Vilken typ av information kommer de olika kommunikationsteknikerna (molnet, 

navigationstjänster, kameror & sensorer) att bistå bilen med?  

▪ Kommer bilarna inta en förhöjd beredskap i områden med förhöjda risker eller 

kommer körbeteendet vara oförändrat? T.ex. områden med risk för vilt, kö eller 

stark sidovind. 

▪ Hur ska information som rör vägbanan och som innebär att fordonet måste sänka 

farten kommuniceras till fordonet? T.ex. ojämn väg, farthinder, slirig väg mm.  

▪ Är ett trafikmärke tillräckligt informerande för att en autonom bil i sådana 

situationer som i frågorna ovan, eller måste informationen vara mer detaljerad 

eller på något annat sätt annorlunda? 

▪ Kommer vägskyltar finnas fysiskt som idag eller digitalt i framtidens 

transportsystem och för era bilar? Kommer användningen av trafikskyltar skilja 

sig från dagens användning?  

▪ Hur resonerar man kring geofencing och avgränsade kör-områden? 

▪ Hur påverkar faktumet att det kommer vara blandteknik under en lång period 

valet av teknik?  

 


