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Abstract

Self-driving cars - An analysis of energy usage and
capacity

Jonas Örarbäck

Self-driving cars are soon to become a reality to the commercial market. A
self-driving car does not have a human operator, which enables some interesting
characteristics. The main benefits are considered to be:

• The number of accidents and traffic jams should be reduced.
• Enhanced comfort.
• Energy usage could be decreased while capacity could be increased.

This study concerns the causes for improved energy efficiency. The reason for
improved energy efficiency is mainly because of the variation in terms of acceleration,
braking and distance holding are reduced. The vehicles are more intelligent and can
work together as a unity. There are reasons to believe that self-driving cars will first
operate in highway conditions. The study has therefore tried to estimate what the
potential benefits could be in terms of energy usage and capacity when comparing two
sets of traffic flows in such an environment. One set of traffic flow was symbolized by
self-driving cars, and one set was composed by conventional vehicles. With the
settings and conditions defining the simulations in this study one can expect positive
effects in both in energy usage and capacity with a traffic flow symbolized by
self-driving cars. When comparing the two sets, with an increasing traffic flow from
non-congestion up to congestion, the results showed energy savings around 10
percent with self-driving cars. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Självkörande fordon kommer snart att finnas på den kommersiella marknaden. 
Ett självkörande fordon karaktäriseras av fordonskontroll styrt av ett tekniskt 
system. Det finns naturligtvis olika grader av självkörning, men vad som ligger 
närmast den kommersiella marknaden verkar vara grad ”hög automatisering” i 
exempelvis motorvägsmiljö. I en sådan kategori av självkörning hanterar det 
tekniska systemet körningen till fullo, men ifall systemet anser att föraren 
behöver ta över kontrollen meddelas denne att göra det inom en god tidsbuffert. 
 
Det finns ett antal anledningar till varför utvecklingen leds mot självkörande 
fordon: 

 Antalet trafikolyckor och mängden trängsel anses ha potential att 
reduceras. 

 Ökad komfort. 
 Förbättrad energianvändning och ökad kapacitet. 

 
Denna studie har varit avsedd att analysera det sistnämnda argumentet. Det 
finns ett antal faktorer till varför energianvändningen skulle kunna förbättras. 
Varje människa har sin unika körprofil i termer av acceleration, inbromsning och 
distanshållning, och dessa variationer kan lätt fortplantas i interagerande 
trafikflöden. När det sker kan chockvågor och trängsel lätt uppstå. Genom att 
homogenisera trafikflödet bör energianvändning och kapacitet förbättras. Det 
skulle kunna uppnås genom att låta ett tekniskt system hantera körningen, vilket 
minskar variationerna som annars beror på den unika människans preferenser. 
Det finns även andra attribut som självkörande fordon kan komma att ha i 
framtiden vilka skulle kunna öka energieffektivitet och kapacitet. Genom 
kommunikation mellan fordonen och/eller infrastruktur möjliggörs det för 
tågliknande kolonnformationer. I ett sådant scenario kan energianvändningen 
reduceras genom att vindmotståndet minskar, samtidigt som kapaciteten skulle 
kunna förbättras genom att systemet prioritetsallokerar de olika formationerna.  
 
Syftet med studien har varit att kvantifiera vad ett fordonsflöde representerat av 
självkörande fordon skulle ha på energianvändning och kapacitet, vilket har 
gjorts i jämförelse mot en konventionell uppsättning av fordon. Det har 
genomförts genom att studera trafiksimuleringar av ett specifikt vägsegment. 
Modellen har beskrivit en relativt trafiktät och stadsnära motorväg i 
Stockholmsområdet. Segmentet kan tänkas vara av den karaktär där 
självkörande fordon kommer att ha genomslag först. Simuleringarna utgick från 
ett stabilt fordonsflöde, vilket successivt ökades för att undersöka vilka effekter 
en förhöjd interaktion mellan fordonen skulle ha på energianvändning och 
kapacitet.  
 
Simuleringar från denna studie visar att fordonsflödet symboliserat av 
självkörande fordon har positiva effekter på både energianvändning och 
kapacitet. Simuleringarna utgick från ett ökat trafikflöde utan trängsel upp till 
trängselnivå. Resultaten visade på en energibesparing i storleksordning 10 % 
över de olika belastningsgraderna.   



 
 

Executive summary 
Self-driving cars are soon to become a reality to the commercial market. Self-
driving cars is a matter of vehicle control governed by a technical system. It is 
considered that this new technology can have positive effects on energy usage 
and capacity. The reason is that self-driving cars would represent a much more 
homogenized traffic flow, in contrast to a heterogeneous traffic flow consisting of 
conventional vehicles. Self-driving cars do not have unique preferences 
regarding acceleration, braking and distance holding which otherwise 
characterize the conventional traffic flow.  Simulations in this study show that 
there are positive effects to expect concerning reduced energy usage and 
improved capacity with self-driving cars.   
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Begreppsförklaring 
 

Kapacitet – beskriver den nivå av fordonsflöde en vägsträcka kan hantera innan 

trängsel uppstår. Trängsel beror av att efterfrågan är större än 

genomströmningen. Kapacitet i den här studien handlar om att utnyttja den 

befintliga vägen på ett effektivt sätt.  

Lidar – är en akronym för Light detection and ranging. Lidar fungerar på samma 

sätt som en radar men använder optik istället för radiovågor för att detektera 

objekt. Det är ett tekniskt system som används idag på självkörande fordon för 

navigering.  

MCS – Motor Control System eller motorkontrollsystem är ett automatiskt 

kövarningssystem som används för trafikinformation på motorvägar och 

huvudleder. Det är ett automatiskt system som detekterar trafikens hastigheter 

samt var köer börjar och slutar. 

Radar – är en akronym för radio detection and ranging. Radar använder 

radiovågor för att identifiera avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för ett 

objekt. Det är en teknik som idag används av självkörande fordon för navigering. 

Självkörande fordon – ett delvis eller helt automatiserat fordon där 

fordonskontrollen styrs av ett tekniskt system. 

V2I – är en förkortning för vehicle to infrastructure och beskriver 

kommunikation mellan fordon och infrastruktur.  

V2V – är en förkortning för vehicle to vehicle och beskriver trådlös 

kommunikation mellan fordon. 
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1 Inledning 
Vid 2009 stod transsportsektorn för ungefär 20 % av den globala 
energianvändningen samt 23 % av energirelaterade koldioxidutsläpp (IEA 2009, 
s.31). Inom transportsektorn är det vägtrafiken (bilar, lastbilar, bussar och 
motorcyklar) som står för den största andelen av energianvändning med ungefär 
75 % av det totala (IEA 2012, s.15). Energianvändningen och koldioxidutsläppen 
i världen fortsätter att öka, en trend som tär på jordens klimat och resurser. 
Tekniker som bidrar till ett hållbart samhälle är eftersträvansvärda. Skulle ett 
teknikskifte i form av automatisering av vägtrafiken kunna bidra till en mer 
effektiv resurshushållning och vända den negativa trenden? 

1.1 Bakgrund 
Att fordonen utvecklas mot att bli alltmer automatiserade råder inget tvivel om. 
Advanced driver assistance systems (ADAS) börjar implementeras i allt större 
utsträckning. Exempel på sådana system är bland annat adaptiv/intelligent 
farthållning, automatisk inbromsning, fordonskommunikation samt 
filöverträdelsevarning. Utvärdering av sådana system visar att de är fördelaktiga 
genom att de har potential att reducera antalet trafikolyckor samt förbättra 
bränsle- och tidseffektivitet. Genom utvecklingen av ADAS blir alltså fordonen 
successivt alltmer automatiserade, vilket gör att steget mot så kallade autonoma 
eller självkörande fordon inte behöver vara speciellt långt borta. (Habibovic et al. 
2014, s.1) 
 
Redan idag finns det självkörande fordon i trafik och en aktör som fått stor 
uppmärksamhet är Google med deras ”driverless car”. Företagets självkörande 
fordonsflotta ska ha loggat 1,1 miljoner autonoma kilometrar framtill april 2014 
(IEEE 2014). Fordonen är uppkopplade och utrustade med olika typer av 
sensorer vilket gör att de kan navigera på egen hand. Hittills har det dock varit 
ett krav att det måste finnas en förare bakom ratten beredd att gripa in om 
systemet bedömer det nödvändigt.  Ett projekt som ligger närmare den 
kommersiella marknaden är Volvos projekt ”DriveMe”. Projektet beskrivs som 
världens första storskaliga pilottest för autonom körning. Projektet innebär att 
100 självkörande Volvobilar kommer att färdas på allmän väg i Göteborg med 
vanliga kunder bakom ratten. Redan under 2017 är det planerat att dessa fordon 
ska kunna trafikera en speciellt utvald ringled på cirka 50 km. Målet är att de 
självkörande Volvobilarna ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på 
egen hand (Trafikverket 2013).   
 
Det finns ingen exakt definition på vad ett autonomt eller självkörande fordon 
exakt innebär. Flera termer förekommer såsom autonom, självkörande, 
självstyrande, förarlös, obemannad och robotiserad. Alla termer försöker dock 
på något sätt beskriva olika nivåer av fordonskontroll styrt av ett tekniskt 
system. Det finns även ett flertal olika system som beskriver graden av 
automatisering av fordonet. Innerbörden av termerna och de olika nivåerna 
beror dock till stor del på källan till informationen. Fortsättningsvis i arbetet 
kommer termen självkörande att användas för att beskriva en typ av 
automatiserat fordon. 
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Det finns en mängd olika drivkrafter till att leda fordonsutvecklingen mot 
självkörande fordon. De positiva fördelarna anses vara att de kan reducera 
antalet trafikolyckor och trängsel, förbättra kapaciteten, samt minska 
energikonsumtion och mängden föroreningar (RAND 2014, s.13). En annan 
drivkraft är komfortaspekten där självkörande fordon skulle kunna 
revolutionera fordonsmarknaden. Genom att överlåta det monotona körandet 
för att pendla mellan olika platser skulle den tidigare föraren kunna ägna sig åt 
andra sysslor, exempelvis arbete eller någon typ av underhållning.  
 
Några av de nämnda drivkrafterna är att energianvändningen skulle kunna 
reduceras samtidigt som kapaciteten kan öka. Orsaken till dessa egenskaper är 
att självkörande fordon skulle kunna köras på ett mer intelligent sätt jämfört 
med hur en människa kör. Genom kommunikation mellan fordon och/eller 
infrastruktur kan fordonen optimera körningen genom att begränsa kraftiga 
accelerationer och inbromsningar samt minimera antalet start- och stopp. 
Genom att endast ha en mer jämn accelerationsprofil skulle 
bränsleförbrukningen kunna minska med 4-10 % (RAND 2014, s.16). Genom att 
endast reducera hastighetsvariationer mellan fordonen skulle vinsten i termer 
av förbättrad energihantering och ökad kapacitet kunna vara relativt stor. 
 

1.2 Om Sweco och ITS 
Sweco är ett av de större teknikkonsultföretagen i Europa. Företaget erbjuder 
tjänster inom bland annat arkitektur, byggkonstruktion, installation, 
infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem samt IT för 
samhällsutveckling och industri. Inom området för infrastruktur är enheten 
trafiksystem och ITS (intelligenta transportsystem) verksamma. ITS utgörs av 
avancerade applikationer som har syftet att tillhandahålla innovativa tjänster 
inom transport och trafikhantering vilket bidrar till bättre säkerhet, mer 
koordination och smartare användning av transportnätverket. Idag kan ITS-
lösningar ta sig form i exempelvis informativa elektroniska skyltar, variabla 
hastighetsbegränsningar och smarta trafiksignaler. Självkörande fordon är ett 
tydligt exempel av en ITS-lösning.  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet har varit att studera vilka effekter en självkörande 
fordonskonstellation kan ha på energianvändning och kapacitet.  
 
1.3.1 Frågeställningar 
Arbetet har haft avsikten att kvantifiera energianvändning och kapacitet hos 
självkörande fordon och jämföra det mot icke-självkörande fordon. För att 
besvara det har följande frågeställningar använts:  
 

 Är självkörande fordon mer energieffektiva relativt ett konventionellt 
trafikflöde, och i så fall hur mycket? 

 Vilken effekt skulle självkörande fordon kunna ha på kapaciteten omkring 
kritiska platser? 

 Vilka karaktärsdrag i körprofilen hos självkörande fordon har effekt på 
energianvändning och kapacitet? 

 
1.3.2 Avgränsningar 
Det är svårt, närmast omöjligt att kvantifiera en absolut sanning om och i så fall 
hur mycket energianvändningen kommer att skilja sig mellan självkörande och 
icke-självkörande fordon. Många aspekter spelar in såsom graden av 
självkörning, konstellationen av trafikflödet, miljön och mycket därtill. Därför är 
det viktigt att avgränsa arbetet till en rimlig nivå för att ge ett någorlunda 
verklighetsförankrat resultat. Arbetet har därför utgått från en fallstudie med ett 
vältrafikerat vägsegment i stadsnära motortrafikmiljö. Självkörande fordon 
kommer sannolikt att först dominera motorvägar och andra vägar med 
planskilda korsningar. Fallstudien har därför bestått av ett vägavsnitt på E4/E20 
som är ungefär 6 km lång kring Midsommarkransen i Stockholm. Segmentet är 
mer noggrant beskrivet i kapitel fyra.  
 
Jämförelsen har utgått från två olika trafikflöden. Dels en uppsättning bestående 
av konventionell trafik, dels en uppsättning som har symboliserats av 
självkörning. Det vore naturligtvis intressant att studera övergångsperioden med 
ett blandat trafikflöde, och exempelvis undersöka vilka penetrationsgrader som 
ger vilka effekter. En sådan analys är dock komplex och beror till stor del på vilka 
antaganden som görs. Istället avser denna studie snarare att undersöka 
potentialen i en fordonssammansättning bestående av självkörande fordon.  

1.4 Metod  
Examensarbetet kan ses som att bestå av två delar. Dels en litteraturstudie, dels 
en analys med trafiksimulering. Litteraturstudien ligger till grund för 
trafiksimuleringen genom att den påvisar vad som karaktäriserar ett 
självkörande fordonsflöde gentemot ett konventionellt. En naturlig del i 
examensarbetet har varit att bygga själva metodiken i 
trafiksimuleringsprogrammet och hur det på lämpligast sätt går att representera 
självkörande fordon med dess attribut.  
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Litteraturstudien har genomförts genom att söka på aktuell litteratur och 
sammanställt det mest intressanta om självkörande fordon i termer av 
energianvändning och kapacitet. Det har gjorts en hel del forskning under en 
längre tid på fordonsautomation, men det är på senaste år som forskningen inom 
området verkligen har tagit fart. Vad som framkommit av litteraturen är att det 
kanske inte är de energirelaterade faktorerna som är den främsta drivkraften för 
självkörande fordon. Snarare verkar utvecklingen främst drivas av 
komfortaspekten samt den potential självkörande fordon har till att reducera 
antalet trafikolyckor. Litteraturen verkar dock övertygad om att självkörande 
fordon har potential att verka mer effektivt i energianvändning och kapacitet. De 
mest utpräglade faktorerna relaterat till detta är beskrivet i kapitel två. 
 
Analysen har genomförts genom att använda trafiksimuleringsprogrammet PTV 
Vissim 7.07 (PTV 2014). Programmet är mer noggrant förklarat i kapitel tre. 
Anledningen till varför detta program valdes är på grund av att Vissim är det 
mest använda mikrotrafiksimuleringsprogrammet som finns tillgängligt idag. 
Just ett mikrosimuleringsprogram var eftersträvansvärt då det ger möjlighet till 
mer detaljrik parametersättning av trafikflödet. En modell som beskriver det 
aktuella vägsegmentet har använts där fordonssammansättningen 
parametersatts i den utsträckning det var möjligt att efterlikna de attribut som 
kommer prägla ett självkörande trafikflöde. Trafikflödet representerat av 
självkörande fordon jämfördes mot en konventionell uppsättning i samma 
trafiksimuleringsprogram. 
 
Medelvärdet av tio simuleringar har använts för att säkerställa ett representativt 
resultat. En uppvärmningsperiod av motsvarande 15 minuter har också använts 
för att modellen skulle vara belastad då data började samlas in. 
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2. Självkörande fordon 
Det finns ingen överskridande överenskommelse vad ett självkörande fordon 
definitionsmässigt innebär, varken på nationell eller på internationell nivå. En 
enkel indelning som används idag är kontrollen av fordonet delas in i tre 
automationsgrader (icke-automatiserad, semi/delvis automatiserad, fullt 
automatiserad). Denna indelning blir ofta lätt flytande och är inte särskilt 
väldefinierad. Det har gjorts ett antal försök till att inrätta en mer väldefinierad 
indelning.   
 
De mest använda systemen för att beskriva nivån av automatisering kommer 
ifrån National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), German Federal 
Highway Research Institute (BASt) samt Society of Automotive Engineers (SAE). 
BASt och NHTSA baserar sin beskrivning utifrån en femgradig skala. Graderingen 
utgår från grad noll upp till grad fyra. Båda systemen har likheter, men ändå 
skiljer klassificeringarna i terminologi samt vad de olika klasserna innebär. SAE 
gör klassificeringen genom en sexgradig skala. 
 
Tabell 1 – Klassificering över fordonsautomation av BASt och NHTSA (Trafikanalys 2015) 

 BASt NHTSA 

4 Full automatisering – Systemet har 
fullsta ndig kontroll o ver hastighet och 
position. Om systemet bega r att fo raren 
ska ta o ver kontrollen och detta in a tfo ljs 
kommer systemet att kontrollera 
fordonet genom att riskeliminera 
ko rningen. 

Full självkörning - Fordonet utfo r alla 
sa kerhetskritiska funktioner samt o vervakar 
omgivningen under resan. Fo raren ska inte 
beho va vara tillga nglig att ta o ver kontrollen 
under fa rd. 

3 Hög automatisering – Systemet har 
kontroll o ver hastighet och position, 
fo raren beho ver inte permanent 
o vervaka systemet. Om systemet anser 
att fo raren ma ste ta o ver kontrollen sker 
detta under en viss tidsbuffert. 

Begränsad självkörning – Fo raren kan sla ppa 
kontrollen o ver sa kerhetskritiska funktioner i 
vissa trafikmiljo er. Fordonet kan dock o verla mna 
kontrollen till fo raren om sa  kra vs. 

2 Partiell automatisering – Systemet har 
kontroll o ver hastighet och position, men 
fo raren ma ste o vervaka systemet och 
vara beredd pa  att gripa in. 

Kombinerad funktionsautomatisering – 
Automatisering av minst tva  prima ra funktioner 
som ska avlasta fo raren, exempelvis aktiv 
fartha llare med ko rfa ltsassistans.  

1 Förarstöd – Fo raren kontrollerar 
permanent antingen fordonets hastighet 
eller fordonets position lateralt. 
Uppgiften som inte kontrolleras kan 
automatiseras till viss grad genom 
fo rarsto dsfunktioner.  

Funktionsspecifik automation – Automation pa  
denna niva  inkluderar en eller flera specifika 
styrfunktioner, exempelvis no dbromsassistans 
samt antisladd.  

0 Enbart förare – Fo raren framfo r 
fordonet helt manuellt. 

Ingen automation – Fo raren har fullsta ndig 
kontroll o ver fordonet. 
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Tabell 2 – Klassificering av fordonsautomation enligt SAE (Trafikanalys 2015) 

 SAE 

5 Full automatisering – Automatiserat ko rsystem som har kontroll under alla 
mo jliga trafiksituationer och miljo er som den ma nskliga fo raren hanterar idag. 

4 Hög automatisering – Automatiserat ko rsystem som har kontroll under vissa 
trafiksituationer a ven om fo raren inte reagerar pa  ett la mpligt sa tt om 
systemet bega r att fo raren ska gripa in. 

3 Villkorlig automatisering – Automatiserat ko rsystem som har kontroll under 
vissa trafiksituationer under fo rutsa ttning att fo raren reagerar pa  la mpligt sa tt 
om systemet bega r att fo rararen ska gripa in. 

2 Partiell automatisering – Ett eller flera fo rarsto dsystem som assisterar 
fo raren under vissa trafiksituationer att styra och accelerera/bromsa med 
fo rutsa ttning att fo raren har kontroll o ver resterande delar av ko ruppgiften. 

1 Förarstöd – Ett fo rarsto dsystem som assisterar fo raren under vissa 
trafiksituationer att antingen styra eller accelerera/bromsa med fo rutsa ttning 
att fo raren har kontroll o ver resterande delar av ko ruppgiften. 

0 Ingen automatisering – Fo raren har fullsta ndig kontroll o ver alla aspekter av 
ko ruppgiften, a ven om vissa varningssystem kan underla tta fo r fo raren.  

 
Enligt Trafikanalys (2015) verkar klassificeringssystemet utvecklat av SAE ha 
fått mest genomslag. Det är dock oklart om denna klassificering kommer att få 
internationell standard då det förekommer att inte vara helt oproblematiskt att 
finna ett system som täcker in alla aspekter av automatiserad körning.   
 
Mycket av hårdvarutekniken i form av kameror, radar och andra typer av 
sensorer finns redan idag på den befintliga marknaden. Den utmanande delen är 
hur mjukvaran ska operera på ett lämpligt sätt. Främst ska mjukvaran kunna:  
 

 Tolka fordonets omgivning. 
 Prognosticera föreliggande händelser och förutsäga nödvändiga 

reaktioner. 
 Instruera fordonets hårdvara att vidta nödvändiga aktioner.  

(Stanley 2013, s.24) 

2.1 Dagsläget och framtid 
Utvecklingen av självkörande fordon har pågått under en längre tid. Redan 1997 
visade Californa Path upp en demonstation med åtta bilar som färdades i 
kolonnformation med ett givet avstånd (6,5 meter) under olika hastigheter upp 
till 105 km/h (Trafikanalys 2015).  
 
Det är inte förrän de senaste åren som utvecklingen inom fordonsautomation 
har tagit ett större språng. Det finns idag fordon på marknaden som agerar 
automatiserat under vissa trafiksituationer. Nyligen genomförde Audi och Delphi 
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en färd tvärs över USA som mätte 5470 km där bilen ska ha navigerat 
självkörande under 99 % av tiden, vilket gör det till den hittills längsta autonoma 
färden hittills (Traffic technology today 2015). GM, Mercedes-Benz, Audi, Nissan, 
Volvo och BMW planerar att sälja semi-självkörande bilar vid 2020, 
automationsgraden kommer troligvis vara av grad tre enligt SAE:s klassificering 
(Bierstedt et al. 2014). 
 
I litteraturen görs ett antal försök till att estimera införandet av självkörande 
fordon på marknaden och var de kommer att få mest genomslag först. Bierstedt 
et al. (2014) har gjort en av dessa framtidsbedömningar och kom fram till 
följande slutsats över framtiden för självkörande fordon: 
 

 25 % av vägfordonen kommer att vara självkörande med samverkande 
kommunikation vid 2035. 

 50 % av vägfordonen kommer att vara självkörande med samverkande 
kommunikation vid 2035-2050. 

 75 % av vägfordonen blir självkörande senare än 2035, då självstyrning 
blir obligatorisk eller det finns nya typer av ägandeform såsom 
prenumeration.  

 95 % av vägfordonen blir självkörande senare än 2040, då självstyrning 
blir obligatorisk eller det finns nya typer av ägandeform såsom 
prenumeration. 

 
Vidare beskriver samma författare det sannolika införandet av självkörande 
fordon: 
 
Tabell 3 - Sannolikt införande av självkörande fordon i olika trafikmiljöer 

Miljö   

Motorväg med separata körfält 2025-2030 

Motorväg med blandade körfält inklusive ramper 2030-2035 

Trafikleder med främst bilar 2035-2040 

Multimodala vägar och korsningar 2040-2050 

Fordon utan legal förare ombord: 
- privata gator och automatisk parkering på 

privata anläggningar  
- allmänna gator och parkeringsanläggningar  

 
2040-2050 
 
> 2050 
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2.2 Energirelaterade för- och nackdelar med automatiserade fordon 
Det finns ett antal skäl till en förbättrad energieffektivitet hos självkörande 
fordon:  
 

 Själva körningen av fordonet är mer effektivt. 
 Fordonen kan göras lättare och mer energisnåla. 
 Infrastrukturen kan göras mer effektiv.  

(KPMG 2012, s.31) 
 
Mänskliga förare har en tendens att unikt variera acceleration, retardation och 
avstånd till framförvarande fordon. Dessa faktorer bidrar till att flaskhalsar 
uppstår. Även skillnader i exempelvis hur snabbt en förare reagerar till att 
framförvarande fordon saktar ner är en bidragande orsak till att trafikflödet kan 
försämras. Självkörande fordon kan förbättra trafikflödet och kapaciteten genom 
att: 
 

1. Hålla dessa parametrar konstanta. 
2. Tillåta ett mer tätt paketerat trafikflöde i högre hastighet.  

(Bierstedt et al. 2014, s.24) 
 
En mer utförlig och exemplifierad förklaring till självkörande fordons 
energirelaterade för- och nackdelar följer:  
 
2.2.1 Fördelar 
Ett automatiserat transportsystem kan agera mer energieffektivt genom att 
kontinuerligt kontrollera omgivande trafik. På så sätt kan färden finjusteras 
genom väl avvägda accelerationer och inbromsningar. I rusningstrafik skulle 
självkörande kunna kraftigt reducera de många och ineffektiva start- och 
stoppsekvenserna som präglar den typen av trafik. I ett helt automatiserat 
trafiksystem behövs exempelvis inte trafiksignaler, därmed skulle start- och 
stopp i princip helt kunna elimineras. Om fordonen kan kommunicera med 
varandra om riktning, position och hastighet kan de flyta genom korsningar i 
mindre konvojformationer utan att behöva stanna. Kommunikationen 
prioriterar vissa fordon och låter dem passera medan resten av fordonen 
justerar hastigheten i god tid och till den grad att de har fri lej när de är framme 
vid korsningen. (iMobility 2013, s.26) 
 
Med fullt automatiserade fordon möjliggörs det alltså för fordonen att känna av 
och till och med att förutse framförvarande fordons acceleration- och 
inbromsningsbeslut. Sådan teknik tillåter mjukare inbromsning och finjustering 
av hastigheten i relation till ledande fordon, vilket skulle resultera i reduktion av 
bränsleförbrukning samt en minskning av trafikdestabiliserande chockvågor 
(Eno 2013, s.5). 
 
Ett automatiserat trafiksystem anses kunna öka kapaciteten på vägnätet. Det är 
framförallt två faktorer som skulle bidra med detta. Den ena egenskapen är att 
kommunikation såsom V2V (vehicle to vehicle) och/eller V2I (vehicle to 
infrastructure) möjliggör för trafiksystemet att flexibelt prioritetsallokera 
fordonen i korsningar och därmed eliminera behovet av trafiksignaler. Den 
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andra egenskapen hos ett automatiserat trafiksystem är att reducerad 
reaktionstid hos fordonen gör att det konventionella säkerhetsavståndet kan 
minska, vilket därmed leder till ökad kapacitet. (Vine, Zolfaghari, Polak 2015, s.3) 
Säkerhetsavstånd eller tidsluckan är definierat som avståndet mellan fronten på 
ett fordon och fronten på nästföljande fordon och tiden det tar för det 
nästföljande fordonet att täcka den sträckan (Wikipedia 2015).  
 
Det finns studier som visar på att kapaciteten på motorvägar skulle kunna öka 
markant med teknik som CACC (cooperative adaptive cruise control), vilket är en 
intelligent typ av farthållare. Shladover et al. (2013) gjorde slutsatsen att 
filkapaciteten skulle kunna fördubblas i ett fall med CACC-fordon (3970 
fordon/h) jämfört med manuella fordon (2018 fordon/h). 
 
För att självkörande fordon ska få en positiv effekt på trafikflöde och kapacitet 
pekar litteraturen på att penetrationsgraden måste vara relativt hög. I en studie 
som behandlade CACC på motorväg visade van Arem et al. (2006) genom 
simuleringar att andelen fordon utrustade med CACC bör vara 40 % för att få 
signifikant positiva effekter på genomströmningen. En högre andel, 60 % och 
mer, medförde fördelar för trafikstabilitet och genomströmning. Noterbart var 
dock att simuleringarna till hög grad berodde på storleken av trafikflödet. Höga 
flöden gav relativt mer positiva effekter då CACC karaktäriseras av reducerade 
tidsavstånd och förbättrad strängstabilitet. Genom en högre grad av CACC-
fordon präglas trafikflödet av en högre medelhastighet, en minskning av antalet 
chockvågor och reducerad standardavvikelse i hastighet. Dessa faktorer bidrar 
då till ett förbättrat trafikflöde. 
 
Zohdy et al. (2013) simulerade ett antal korsningar med kooperativ farthållning 
och fann att fördröjningen i korsningarna i medeltal reducerades med 90 % 
jämfört med basfallet samt att bränslekonsumtionen kunde minskas med 45 % i 
snitt.  
 
Tientrakool et al. (2011) undersökte effekten av sensorer och V2V-
kommunikation för motorvägstrafik och fann att dessa tekniker kan öka 
kapaciteten signifikant. Vid motorvägskörning i 100 km/h visade resultaten på 
en kapacitetsökning på ungefär 3,7 gånger den kapacitet som motorvägen hade 
med manuella fordon. Fordon utrustade enbart med sensorer ökade kapaciteten 
med 1,4. Man fann även en trend av att kapaciteten ökade långsamt med en låg 
grad av kommunicerande fordon utrustade med sensorer, för att sedan snabbt 
öka i takt med att penetrationsgraden ökade. 
 
Automation gör det möjligt för fordonen att minska avståndet mellan dem och 
därmed kan också luftmotståndet reduceras, vilket leder till en minskad 
bränsleförbrukning. USA:s energimyndighet uppskattade att vägtågsliknande 
formationer skulle kunna förbättra bränsleeffektiviteten för varje tonkilometer 
med 35 % (Stanley 2013, s.88). Vidare forskning har gjorts på området där bland 
annat PATH (1995, s.31) kom fram till slutsatsen att bränsleförbrukningen 
kunde reduceras med 22-32 % för konvojliknande formationer på motorvägar 
där avståndet mellan fordonen var 0,1-0,2 av fordonslängden, vilket åskådliggörs 
i figur 1.  
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Hur mycket bränsleförbrukningen minskar beror på antalet fordon, avståndet 
emellan dem samt den aerodynamiska geometrin hos fordonet. Generellt gäller 
att ett mindre avstånd sparar mer energi, vilket visas i figur 1. Ett alltför nära 
avstånd ställer dock stora krav på kontrollsystemet, därför måste en avvägning 
ske mellan säkerhet och energibesparing.  En annan viktig aspekt är att 
energireducering på grund av minskat vindmotstånd är mest dominant vid högre 
farter, medan rullmotståndet bidrar med mest motstånd vid lägre farter. Det 
åskådliggörs i figur 2. Därför är inte energibesparingen av detta slag inte lika hög 
i stadstrafik jämfört med motorvägskörning. I stadsmiljö är energibesparingen i 
storleksordning 5-10 %. (PATH 1995, s.28-35) 

Figur 1 – Bränslebesparing genom reducerat avstånd mellan fordon (PATH, 1995). 

Figur 2 - Tradeoff mellan rullmotstånd och aerodynamiskt motstånd (PATH, 2008). 
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Gällande trafikstockningar kan de generellt delas in i två olika kategorier. Dels 
sådana som är återkommande, dels sådana som är icke-återkommande. De 
återkommande är trafikstockningar som uppkommer på samma tid och plats på 
daglig basis då vägutrymmet inte räcker till för de fordonen som ockuperar 
platsen. Icke-återkommande trafikstockningar härrör från isolerade händelser 
såsom byggnation, dåligt väder eller en trafikolycka. Trafikolyckor, där 
fordonskrascher utgör en väsentlig del, bidrar med cirka 25 % till totala 
mängden trafikstockningar. Ifall självkörande fordon skulle operera så som de är 
avsedda att göra, skulle antalet fordonsolyckor kraftigt reduceras, potentiellt 
skulle de kunna elimineras. Det hade inneburit att trafikstockningar på grund av 
fordonsolyckor också skulle försvinna. (RAND 2014, s.21-23) 
 
I och med att trafikolyckorna förväntas att minska med självkörande fordon 
skulle det kunna leda till ett mindre behov av konstruktioner och utrustning för 
en hög nivå av krocksäkerhet. På så vis kan fordonen göras lättare, vilket 
minskar bränsleförbrukningen (Stanley 2013, s.15). Vikten på fordonet är en 
stor faktor gällande vilken effekt motorn måste ha, och därmed även 
energianvändningen. En viktreducering hos fordonet av storleksordningen 10 % 
skulle resultera i en bränslebesparing med omkring 6-7 %. För att denna fördel 
skulle realiseras måste det även säkerställas att självkörande fordon undviker 
olyckor med icke-självkörande fordon. Lägg där till ledtider hos 
säkerhetsföreskrifter för viktminskning av detta slag, vilket gör att 
bränslebesparing av denna orsak förmodligen ligger relativt långt fram i tiden 
(RAND 2014, s.32). 
 
2.2.2 Nackdelar 
Självkörande fordon bär med sig många fördelar för konsumenten såsom att den 
kan ägna sig åt andra sysslor vid färd såsom läsa tidning, jobba eller vila. Det kan 
innebära att konsumenten väljer att bo på mer avlägsna platser jämfört med 
tidigare då själva pendlandet inte behöver ses som en börda längre.  Vidare kan 
det tänkas att självkörande fordon endast opererar när de behöver och undviker 
dyra parkeringsavgifter i centrum och istället parkerar på mer avlägsna platser. 
Självkörande fordon kan även underlätta för äldre eller annars dysfunktionella 
förare att åka bil. Det finns fler tänkbara scenarier där självkörande fordon ökar 
efterfrågan på att transportera sig, vilket i sin tur leder till en så kallad ”rebound 
effect”. Det innebär alltså i detta fall att ett paradigmskifte av denna karaktär 
skulle få motsatt effekt, att antalet körda mil ökar istället för att minska (RAND 
2014, s.36-37). Det är ändå eftersträvansvärt med en teknik som är mer effektiv, 
tekniken bör inte stå i skuld för ett förändrat beteendemönster. För att styra 
användningen i rätt riktning kan istället skatter och styrmedel användas. 
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2.3 Bränslekonsumtion hos fordon 
Grundfilosofin i det här arbetet är att utvärdera skillnaden i 
energiförbrukning/bränslekonsumtion för konventionell trafik och självkörande 
fordon. Det är då av intresse att först och främst utvärdera vad som påverkar 
energiförbrukningen hos ett fordon. National Research Council har definierat 
fyra kategorier relaterade till utsläpp och bränsleförbrukning (R. Den Braven et 
al. 2012, s.3).  
 

1. Förarbeteende. 
2. Reserelaterade faktorer. 
3. Infrastruktur / utseende på vägnätet. 
4. Fordonskaraktär. 

 
2.3.1 Rörelseekvationen  
För att ett fordon ska drivas framåt måste fordonet övervinna ett antal krafter. 
Dessa krafter beror av tröghet, rullmotstånd, vägens lutning samt luftmotstånd. 
Summan av krafterna kan sammanfattas i en rörelseekvation:  

𝐹𝑥 = (𝑚 +  𝑚𝑗)𝑎 + 𝑚𝑔𝑓𝑟 + 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 +  
1

2
𝑐𝑥𝐴 𝜌 𝑣2     (ekv 1) 

där  
m = fordonets massa 
mj = ekvivalent massa för roterande delar 
a = acceleration hos fordonet 
fr = koefficient för rullmotstånd 
g = tyngdacceleration 
α = vägens lutning  
cx = aerodynamisk luftmotståndskoefficient  
A = frontalarea hos fordonet 
ρ = luftdensitet 
v = luftens hastighet relativt fordonet  
(Drugge 2011) 
 
Den första termen är helt enkelt Newtons andra lag som beskriver kraften som 
uppstår då resultanten på ett föremål inte är lika med noll. Det förekommer 
alltså en acceleration i föremålets färdriktning, vilket ger upphov till en kraft.  
Det kan konstateras att en jämn hastighet utan några accelerationer minimerar 
bidraget av den här termen. Den andra termen beskriver rullmotståndet, vilket 
beror av fordonets vikt samt en friktionskoefficient som är en sammanvägning 
av friktionen mellan vägytan och däcken. Den tredje termen sammanfattar 
kraften som uppstår till följd av vägens lutning. En väg utan höjdskillnader ger 
således inget motståndsbidrag. Sista termen är till följd av luftmotståndet som 
ökar med linjärt med frontalarean hos fordonet samt i kvadrat med relativa 
vindhastigheten.  
 
I jämförelsen mellan självkörande och konventionella fordon är det första och 
sista termen som kommer att skilja åt.  Andra och tredje termen som beror av 
fordonens fysiska utformning, samt vägsegmentet kommer annars att vara lika i 
de både fallen. 
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I och med fordonets hastighet uppkommer en mekanisk effekt enligt:  
 

𝑃(𝑡) =  
𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑭 ∙ 𝒗     (ekv 2)  

 
Där F beskrivs av kraften i rörelseekvationen och v är hastigheten hos fordonet.  
Energin för att driva fram fordonet förklaras genom att integrera effekten: 
 

𝐸 =  ∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡     (ekv 3)
𝑡

0

 

 
2.3.2 Generellt om bränslekonsumtionsfaktorer  
Hur fordonet opererar i form av acceleration, inbromsning, marchfart och 
tomgångskörning har stor påverkan på fordonets utsläpp och 
bränsleförbrukning. Jämn marchfartsliknande körning har väsentligt bättre 
bränsleekonomi än en aggressiv ryckig start- och stoppliknande körning. Vilken 
hastighet, hur kraftiga accelerationerna och inbromsningarna är, samt antalet 
start- och stopp har störst betydelse vad det gäller fordonets energiförbrukning. 
Bränsleekonomin är generellt sämre vid låga hastigheter såsom i stadstrafik på 
grund av friktion i motorn samt av tämligen högt rullmotstånd. Generellt 
försämras bränsleekonomin i stadstrafik på grund av mer frekventa 
accelerationer och inbromsningar. Vid högre hastigheter försämras 
bränsleekonomin då luftmotståndet blir en alltmer dominerande faktor. (R. Den 
Braven et al. 2012, s.3-4) 
 

 
Figur 3 - U-formad kurva som beskriver relation mellan hastighet och bränsleförbrukning (Berry 
2007, s.67). 

Figur 3 visar hur relationen mellan bränsleförbrukning och hastighet i steady 
state-förhållanden samverkar i en U-formad kurva. I figuren visas tre 
standardcyklar samt fyra verklighetsbaserade. Det syns tydligt att 
bränsleförbrukningen är som lägst i hastigheter runt 40 till 70 km/h. Från detta 
hastighetsområde ökar bränsleförbrukningen både vid både ökande och 



14 
 

minskade medelhastighet. Bränslekonsumtionen beror av motorns effektivitet 
samt den effekt som måste genereras för att driva fordonet framåt. Vid låga 
hastigheter har en traditionell förbränningsmotor relativt låg effektivitet vilket 
ger en ineffektiv bränslehantering, medan effekten av luftmotstånd vid höga 
hastigheter gör att bränslekonsumtionen ökar kraftigt. (Berry 2007, s.67) 

2.4 Motorvägskaraktäristik och självkörande fordon  
Det finns ett antal sätt att mäta egenskaperna eller kapaciteten hos ett 
vägsegment.  

 Kapacitet på timbasis. Under ideala förhållanden kommer ett 
motorvägssegment ha en kapacitet på ungefär 2000 fordon per timme 
och fil, vilket redovisas i figur 4. Om mängden fordon överstiger 
kapaciteten kommer en flaskhals att uppstå vilket leder till köer. 

 Försening som mäts i fordonstimmar eller persontimmar för ett visst 
segment. Förseningar uppstår då antalet anlända fordon överstiger den 
maximala kapaciteten, vilket får fordonen att sakta ner. Försening i 
fordonstimmar definieras som ytan av den kurva som uppstår mellan 
kumulativt anlända fordon och lämnade fordon över tid. Försening i 
persontimmar ges genom att multiplicera försening i fordonstimmar med 
medelantalet passagerare i fordonet.  

 Färdtid som mäts i minuter och sekunder. Färdtiden minskar med ökad 
genomfartshastighet. Hastigheten minskar dock om kapaciteten överstigs.  

 Färdtidsvariation som mäts i standardavvikelse av färdtiden. Denna 
mätning beskriver hur robust färdtiden är, eller om det förekommer stora 
skiftningar i färdtid 

(Bierstedt et al. 2014) 
 
Att kapaciteten skulle kunna öka på motorväg med självkörande fordon beror 
främst på att tidsluckorna mellan fordonen kan minska med hjälp av 

Figur 4 – Beskriver maximal kapacitet hos ett vägsegment genom samband mellan hastighet och 
trafikvolym (Bierstedt et al. 2014) 
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fordonskommunikation. Med självkörande fordon elimineras den mänskliga 
reaktionen och tidsgapet kan minska, vilket leder till ökad kapacitet och minskad 
energiförbrukning till följd av minskat luftmotstånd. Teoretiskt kan inte 
kapaciteten öka om tidsluckan är större än 1,4 s. För att se positiva effekter på 
kapaciteten måste alltså tidsluckan vara mindre än detta värde (Minderhound 
199, s.188). 
 
Varje människa har en egen profil vad det gäller önskemål om hastighet, 
inbromsning och distanshållning vilket kan orsaka instabilitet i trafikflödet. Med 
självkörande fordon tas variationer bort och kapaciteten ökar. Ett sådant 
scenario visualiseras i figur 5. Det finns även en uppfattning om att 
medelhastigheten kan komma att reduceras för att uppnå ett stabilt flöde, vilket 
då skulle innebära ett minskat fordonsflöde (figur 6). Förutom att minska 
variationer i hastighet och reducera tidsavståndet kan självkörande fordon 
minska störningar och öka homogeniseringen i trafikflödet. Ifall fordonen kan 
programmeras så att åtminstone två av de tre egenskaperna i hastighet, 
tidsavstånd och homogenitet kan kapacitetsförbättringar väntas. (Movea 2014, 
s.18) 
 

 
Figur 5 – Tänkbart positiv effekt av självkörande fordon (Movea 2014). 

 
Figur 6 – Tänkbart negativ effekt av självkörande fordon (Movea 2014). 
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En simuleringsstudie i Vissim utförd av Bierstedt et al. (2014) visade på hur 
fördröjningar kan påverkas i motorvägsmiljö. Genom att göra vissa förändringar 
i inställningarna för car-following skulle simuleringen symbolisera fordon 
utrustade med smart adaptiv farthållning, liknande självkörande fordon. 
Resultaten visade att inställningar med mer konservativ framförhållning gav mer 
fördröjning än normal trafik, medan en aggressiv inställning gav mindre 
fördröjningar. 
 
Tabell 4 – Simuleringsresultat i Vissim (Bierstedt et al. 2014) 

 Basfall 50 % 
konservativa 

50 %  
aggressiva 

Total fördröjning 
[timmar] 

39 80 21 

Medelfördröjning 
per fordon 
[sekunder] 

16 34 9 

Total färdtid 
[timmar] 

331 370 312 

 
Även om det är intressant att analysera självkörande fordon i motorvägsmiljö 
ska det nämnas att motorväg är en relativt ovanlig vägtyp sett till den totala 
mängden i vägnätet. Den totala längden av alla motorvägar i Europa var runt 
milleniumskiftet ungefär 51 000 km, vilket motsvarar 1,3 % av det totala 
vägnätet i Europa. Även om andelen motorväg inte är speciellt stor kan antalet 
körda fordonskilometer vara mer signifikativt. Exempelvis har Holland en 
motorvägsandel på ungefär 2 %, men där antalet körda personkilometrar uppgår 
till 37 %. (Minderhound 1999, s.5)   
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3. Simulering 
I trafikmiljöer har simuleringsprogram blivit allt viktigare för att studera 
trafiksystemet som en helhet och den dynamik som det innebär. Det finns flera 
fördelar med att använda trafiksimuleringsprogram för att undersöka olika 
situationer. Användning av sådana program möjliggör nya sammansättningar av 
trafiksystemet vilket kan analyseras utan att det befintliga trafiksystemet 
påverkas eller att människor sätts under risk.   
 
Simuleringen delas in i olika kategorier beroende på vilken nivå av detaljgrad 
som är av intresse för analysen. Den typiska indelningen som görs är mikro-, 
meso- och makronivå.  
 

 Mikroskopisk modellering beskriver oftast mindre system med hög 
detaljgrad. Mikromodellering innebär att trafikflödet baseras på rörelsen 
hos det enskilda fordonet som aggregeras till ett fullständigt trafikflöde. 
Det innebär att modellen kräver att varje individuellt fordon 
karaktäriseras av en viss grad av acceleration, retardation och filbyten i 
förhållande till den övriga trafiken.  

 Makroskopisk modellering behandlar oftast större system med mindre 
behov av detaljnoggrannhet.  Makromodellering baseras ofta på 
kontinuitetstrafikflödesteorin och karaktäriseras av ett antal variabler: 
volym q(x,t), hastighet u(x,t) samt densitet k(x,t). Variablerna antas vara 
definierade för varje tidpunkt t och för varje läge x.  

 Mesoskopisk modellering kan ses som ett mellansteg av mikro och makro. 
Mesomodellen kombinerar mikro (hanterar enskilda fordon) med makro 
(hanterar fordonsdynamiken). Denna typ av modellering består ofta av 
ett antal förenklingar som gör att det mest essentiella av dynamiken 
fångas, men att det rent beräkningsmässigt blir mindre krävande jämfört 
med mikronivån.  
(Barcelo 2010, s.16-34) 

3.1 Vissim 
Vissim kategoriseras som ett diskret, mikroskopiskt och beteendebaserat 
trafiksimuleringsprogram med flera användningsområden för att analysera och 
optimera trafikflöden. Vissim har en relativt lång historia och är ett välbeprövat 
instrument för trafiksimuleringar. Programmet tillåter visualisering av komplexa 
trafikförhållanden med hög detaljnoggrannhet. Baserat på ett flertal olika 
matematiska modeller beräknas positionen för varje enskilt fordon varje 0,1-1 s.  
 
Exempel på situationer att studera i Vissim: 

 Korridorsanalys på tungt trafikerade motorvägar för att se 
systemprestanda, flaskhalsar och potentiella förbättringar. 

 Avancerade studier på motorvägssegment för analys av variabla 
hastighetsbegränsningar, rampmätare och ruttguidning.  

 Korridorsanalys av huvudleder med signalstyrda och icke-signalstyrda 
korsningar.  
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3.1.1 Systemarkitektur  
För att genomföra en simulering krävs olika byggstenar eller block. De 
representeras i figur 7:  
 

 
 
 
 
Det första blocket består av infrastruktur och beskriver den fysiska 
utformningen av modellen. Nivån av detaljgrad beror på syftet med studien. 
Förenklade modeller kan användas för få en grov uppskattning av ett fall, men 
vid mer komplicerade simuleringar krävs högre grad av noggrannhet vid 
modellbyggandet. Det är då nödvändigt att reproducera nätverket skalenligt för 
att få ut meningsfulla resultat från simuleringen.  
 
Efter att den fysiska planeringen av infrastrukturen i modellen har gjorts kan 
själva trafikmodelleringen utformas, vilket utgör det andra blocket. I detta block 
specificeras utformningen på själva trafikflödet. Enskilda fordon och 
fordonsgrupper kan parametersättas  
enligt: 
 

 Fördelning av maximal, minimal och önskad acceleration och retardation. 
 Distribution av hastighet.  
 Längd, bredd, vikt och effekt.  

 
Indata av trafikflöden kan sättas på separata segment och för olika tidsperioder. 
Trafikflödet anges i fordon per timme och antalet avgångar i ett givet 
tidsintervall [0,t] följer en Poisson-fördelning med medel = λt där λ mäts som 
fordon per timme. Om det givna inflödet överstiger kapaciteten på länken 
kommer fordonen att sparas till dess att det finns utrymme på vägen. 

Infrastruktur 
 Vägar 
 Skyltar 

 

Trafikmodellering 
 Fordon 

 Volymer 
 Rutt 

 

Trafikkontroll 
 Trafikljus 
 Osignalerad 

 

Utdata 
 Animeringar 
 Statistik 

Figur 7 – Blockschema över tillvägagångssätt för trafiksimulering 
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Det sista blocket består av trafikkontroll. Detta block innehåller alla element som 
krävs för att kontrollera trafiken. Definitioner för fyravägsstopp, 
prioriteringsregler och reglering av trafiksignaler görs inom detta block. 
(Barcelo 2010,  s.63-74) 

3.2 Utvärdering 
Till Vissim har tilläggsmodulen EnViVer Pro 4.0 använts för att beräkna utsläpp i 
form av koldioxid. Då koldioxidutsläppen står i direkt proportion till 
energianvändningen har detta använts för kvantifiera hur energiintensiva de 
olika testfallen var. EnViVer bygger på flera miljömoduler vilka sammanfattas 
under namnet VERSIT+ som har utvecklats av det holländska företaget TNO. 
VERSIT+ bygger på 12 000 emissionstester, vilket ska säkerställa att 
simuleringarna producerar representativa resultat. EnViVer använder 
hastighetsprofilen och indirekt accelerationsprofilen för att bestämma 
utsläppen. Det ska nämnas att utsläppen inte endast beror av hastigheten. Andra 
faktorer såsom kallstarter, användning av luftkonditionering kan påverka 
utsläppen tämligen mycket, men det är trots allt hastighetsprofilen som är den 
ledande faktorn till storleken av utsläppen. (Eijk et al. 2014) 
 
I EnViVer ges möjlighet till att bestämma hur fordonskonstellationen ska se ut. 
Det är troligt att en framtida automatiserad fordonsflotta skulle kunna se mycket 
annorlunda mot vad gemene man är van vid idag. Men då studien avser att 
jämföra hur de olika trafikflödena skiljer sig åt i hur de faktiskt kör kommer 
uppsättningen av fordon vara densamma i de båda fallen. 
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4. Fallstudie 
För att göra större modeller krävs relativt mycket arbete med att bygga upp 
själva infrastrukturen i programmet. Då arbetet inte syftar på att ägna tid åt 
modellbyggande i det valda programmet, utan att studera effekter som uppstår 
på grund av att trafikflödet kommer att se annorlunda ut valdes det att använda 
en befintlig modell.  
 
Modellvalet blev att studera E4/E20 vid Midsommarkransen i Stockholm. 
Vägsträckan är ett segment i stadsnära motorvägsmiljö. Sträckan är intressant 
då vägen är vältrafikerad och av samma karaktär som den vägtyp där man anser 
att fordonen först kommer att möta verkligheten.  
 
I figur 8 ses en översikt på vägsträckan fallstudien. Eftersom vägbanorna i 
respektive riktning är skilda är det tillräckligt att endast observera en 
färdriktning. I detta arbete har endast trafik i norrgående riktning undersökts.  

 
 

Figur 8 – Karta över vägsegmentet. 90 km/h-hastighetsbegränsning till strax efter trafikplats Västertorp, därefter 70 km/h 
(Google maps 2015). 
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Vägsegment från trafikplats Bredäng: Sett från syd i kartan i figur 8 börjar 
segmentet vid trafikplats Bredäng. Vidare innehåller segmentet på- och avfarter i 
Västertorp och Västberga. Efter påfarten i Västberga finns en avfart mot Södra 
Länken samt en avfart mot Essingen. Avfarten mot Essingen har även ett tillflöde 
från påfarten vid Västberga allé. 
 
Vägsegment från Södra länken: Från Södra Länken går två vägar. Dels en väg 
som fortsätter mot Essingen, dels en väg i södergående riktning E4/E20. Endast 
flödet mot Essingen observeras i detta fall. 

4.1 Trafikdata för fallstudien 
Då vägsegmentet är utrustat med MCS-detektorer (Motorway control system) 
fanns det möjlighet att plocka ut verklig trafikdata. Detta har gjorts och 
trafikdatan är hämtat från den 25 mars 2013. De valda detektorerna som har 
använts för att erhålla trafikdatan är inringade i figur 9. Simuleringarna har 
utgått från en stabil flödessituation. En sådan situation präglas av att 
genomströmningen är densamma som efterfrågan, och därmed råder ingen 
trängsel. En sådan situation råder exempelvis under lunchtid, närmare bestämt 
11:00-13:00. Denna tidpunkt valdes för att få trafikdatan att stämma överens 
med de simulerade trafikflödena på ett enkelt sätt. Det hade varit intressant att 
studera en trängselsituation, men det kräver mer arbete för att säkerställa vad 
den egentliga efterfrågan är då MCS-detektorerana anger den verkliga 
genomströmningen. Indatan som anges i programmet beskriver alltså 
efterfrågan, och inte genomströmningen. 

Figur 9 – Placering av MCS-detektorer. 
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En av anledningarna till att simuleringarna skulle utgå från denna specifika 
modell var att den initialt förmodades vara kalibrerad och validerad. Det skulle 
då underlätta arbetet och fokus skulle kunna riktas mot att undersöka och 
analysera förändringar i parametersättningen för olika trafikflöden. Under 
arbetets gång visades det dock att det inte fanns någon dokumentation för att 
verifiera att modellen skulle vara kalibrerad och validerad. Det blev då 
nödvändigt att åtminstone säkerställa att mjukvarans hastighetsprofiler och 
flödesmatningar stämde överens med mätdata från MCS-detektorerna. Ett 
exempel på trafikdata från en MCS-detektor ses i figur 10. En typisk 
trängselsituation uppstår på morgonen då efterfrågan överstiger 
genomströmningen. Resten av dygnet är trafikflödet tämligen stabilt. 
 

 

4.2 Kalibrering av trafikdata och modell 
För att undersöka hur hastighetsprofilen såg ut gjordes mätningar i modellen 
med datapunkter som motsvarar de verkliga MCS-detektorernas placering. 
Initialt utgjordes hastighetsprofilen av mjukvarans standardinställning för 70 
km/h respektive 90 km/h. Korrelationen mellan mjukvarans 
standardfördelningar och de verkligt uppmätta värdena var dock inte tillräckligt 
tillfredsställande, därför ersattes dessa med egenutformade hastighetsprofiler 
utifrån verklig mätdata. För att erhålla hastighetsprofiler som utgörs av den 
faktiskt önskade hastigheten gjordes kumulativa fördelningar för tidpunkter då 
flödet inte översteg 600 fordon per timme. Vid detta flöde antas fordonen hålla 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0
0

:0
0

0
0

:3
0

0
1

:0
0

0
1

:3
0

0
2

:0
0

0
2

:3
0

0
3

:0
0

0
3

:3
0

0
4

:0
0

0
4

:3
0

0
5

:0
0

0
5

:3
0

0
6

:0
0

0
6

:3
0

0
7

:0
0

0
7

:3
0

0
8

:0
0

0
8

:3
0

0
9

:0
0

0
9

:3
0

1
0

:0
0

1
0

:3
0

1
1

:0
0

1
1

:3
0

1
2

:0
0

1
2

:3
0

1
3

:0
0

1
3

:3
0

1
4

:0
0

1
4

:3
0

1
5

:0
0

1
5

:3
0

1
6

:0
0

1
6

:3
0

1
7

:0
0

1
7

:3
0

1
8

:0
0

1
8

:3
0

1
9

:0
0

1
9

:3
0

2
0

:0
0

2
0

:3
0

2
1

:0
0

2
1

:3
0

2
2

:0
0

2
2

:3
0

2
3

:0
0

2
3

:3
0

Hastighet (km/h) Flöde (f/minut) [3 körfält]

Figur 10 – Hastighet och flöde vid flaskhals i systemet (detektor 48935). 
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den hastighet som var önskvärd, utan att de skulle påverkas av andra fordon. De 
aggregerade värdena sammanställda i kumulativa fördelningar kom därefter att 
utgöra hastighetsprofilerna för det konventionella trafikflödet. 
 
Det finns olika metoder för att undersöka korrelationen mellan verklig trafikdata 
och simulerade trafikflöden. Att använda jämförelsemått som exempelvis 
procent för att undersöka fel och toleranser bör undvikas. Fel med liknande 
storlek fast med olika tecken kan då balansera ut varandra. Fallet med toleranser 
som får stort utslag beroende vilken kapacitet som den aktuella vägen eller 
rampen har. Exempelvis skulle en enda tolerans på 5 % som gäller både för en 
motorväg med kapacitet 5000 fordon/h samt en ramp med kapacitet 50 
fordon/h bli snedvridet. Motorvägen har därmed en tolerans på ± 250 fordon, 
medan rampen endast tillåter ± 3 fordon. För att undvika dessa problem finns 
det ett populärt alternativ som systemindikator för aggregerad data. En empirisk 
formel som används i sammanhang för trafiksimuleringar är det så kallade GEH-
indexet (Trafikverket 2014). Indexet anges enligt:  
 

𝐺𝐸𝐻𝑖  =  
√2(𝑥𝑖 −  𝑦𝑖)2

(𝑥𝑖 +  𝑦𝑖)
     (ekv 4) 

 
Där 𝑥𝑖  anger det simulerade värdet för trafikflödet/h medan 𝑦𝑖  anger det 
verkliga värdet.  Ett GEH-index < 5 indikerar på en god överensstämmelse 
mellan verklig data och simulerade värden. Detta index kom att användas för att 
undersöka korrelationen mellan de simulerade och de verkliga trafikflödena. 
 

Tabell 5 – Indikation över GEH-index (Wisdot 2014). 

Index Indikering  

GEH < 5 Acceptabelt. 

5 < GEH < 10 Var varsam, möjligt modellfel 
eller dålig datakvalitet. 

GEH > 10 Varning, hög sannolikhet för 
modellfel eller dålig kvalitet på 
datan. 
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5. Parametersättning 
Parametersättningen handlar om att representera en fordonsgrupp som har 
liknande karaktärsdrag ett automatiserat trafikflöde. Vad som faktiskt går att 
parametersätta i mjukvaran behöver inte till fullo överensstämma med vad ett 
fullständigt automatiserat trafikflöde innebär. Det finns helt enkelt 
begränsningar med programmet. En rättvis symbolisering med de verktyg som 
finns kan dock ge goda indikationer på vad potentialen är. Ett resonemang måste 
föras om vilka attribut självkörande fordon har, och vad som är möjligt att 
simulera i den valda programvaran.  

5.1 Attribut hos självkörande fordon 
 Varje mänsklig förare har en unik körprofil. Vissa är passiva, medan vissa 

är mer aggressiva. När trafikflödet är tillräckligt högt för att fordonen 
påverkas av varandra kommer variationen i körsätt fortplantas och skapa 
instabilitet och chockvågor. Med självkörande fordon kommer variation 
av hastighet och körsätt minimeras vilket kommer att innebära att 
instabiliteten också att minskar. Det är framförallt variationen i 
acceleration, retardation och hastighet som kommer att innebära ett 
jämnare trafikflöde. Argumentationen för att trafikflödet skulle bli mer 
effektivt genom att minska accelerationer och inbromsningar handlar 
alltså om att eliminera variationer, snarare än att reducera storleken på 
acceleration och inbromsning.  

 Genom att fordonen är utrustade med sofistikerad teknik i form av 
kameror, radars och lidars samtidigt som kommunikation sker mellan 
fordonen tillåts ett mindre säkerhetsavstånd mellan dem. Tekniken skulle 
exempelvis göra det möjligt för kolonnkörning som liknar ett tåg av 
fordon med lägre topphastighet men högre medelhastighet. Det gör att 
kapaciteten kan öka, samtidigt som fordonen gör en energibesparing 
genom reducerat luftmotstånd. 

 Självkörande fordon kommer att vara uppkopplade och kan både ta emot 
samt sända ut information. Kommunikation mellan fordon (V2V) 
möjliggör att information om exempelvis ruttval och bromsstatus kan 
spridas mellan fordonen. Kommunikation mellan fordon och 
infrastruktur (V2I) gör det möjligt för utbyte av information av 
säkerhetsvarningar och annan trafikinformation. Fordonen processar 
därefter information och optimerar körningen utifrån den givna 
informationen. Då självkörande fordon kan känna av omgivningen genom 
att uppfatta och potentiellt förutse framförvarande fordons acceleration- 
och inbromsningsbeslut möjliggörs det för ett jämnare trafikflöde med 
mindre variationer i acceleration, inbromsning och hastighet. 

 Genom att ta bort människan från att navigera fordonet är det rimligt att 
anta att trafikolyckor som är relaterade till den mänskliga faktorn 
potentiellt elimineras. Det uppskattas att den mänskliga faktorn står för 
ungefär 90 % av alla trafikolyckor (VolvoTrucks 2013) En automatiserat 
trafikflöde skulle innebära mindre mänskligt lidande samtidigt som 
trängsel på grund av trafikolyckor skulle kunna reduceras kraftigt.  
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5.2 Modellering av självkörande fordon i Vissim 
Mjukvaran Vissim har använts för att genomföra simuleringar med syfte att 
efterlikna hur självkörande fordon kan agera i större trafikflöden. Programmet 
erbjuder möjlighet att för ett enskilt fordon eller fordonsgrupp ändra 
körbeteendet. Det innebär att trafikflödet genom parametersättningen kommer 
att efterlikna och symboliseras av karaktäristiken av självkörande fordon, 
snarare än att faktiskt vara självkörande enheter.  Nedan presenteras de olika 
inställningarna i programmet som successivt har testats för att föreställa ett 
automatiserat trafikflöde. Beteendemodellen som har använts är Vissims egna 
Wiedemann 99, en så kallad ”car following model” anpassad för 
motorvägssimuleringar.  Arbetsmetoden har i stort gått ut på att körprofilens 
variationer har reducerats för att få ett så homogent flöde som möjligt, vilket 
tänkas efterlikna ett fordonsflöde med självkörande enheter.  

 
 
5.2.1 Enhetlig hastighetsfördelning 
Den första och mest uppenbara egenskapen i det nya trafikflödet var att ändra 
hastighetsfördelningen till att variera mindre. Som det tidigare har nämnts ger 
variation i hastighetsfördelning upphov till instabilitet i trafikflödet. Genom att 
ha en mer snäv hastighetsfördelning bör stabiliteten och kapaciteten öka. 
Segmentet i fallstudien består av både 70 och 90 km/h-sträckor. Initialt var 
tanken att använda mjukvarans standardinställning för de olika hastigheterna. I 
kalibreringsavsnittet nämndes det att standardfördelningarna inte gav en 
representativ bild av den hastighet fordonen faktiskt färdades i. För det 

Figur 11 – Förarbeteendemodell Wiedemann 99 
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konventionella trafikflödet användes istället hastighetsprofiler på de olika 
vägsträckorna som utgick ifrån kumulativa hastighetsfördelningar baserade på 
MCS-data. 
 
I fallet med självkörande fordon kom istället hastighetsprofilen att variera linjärt 
kring hastighetsbegränsningen. I detta fall ± 2 km/h kring 70 km/h samt ± 2 
km/h kring 90 km/h beroende på hastighetsbegränsningen.  
 
5.2.2 Reducerat avstånd mellan fordonen  
Ett utmärkande karaktärsdrag för självkörande fordon är att de med hjälp av 
fordonskommunikation kan packas tätare. Genom en mer enhetlig 
hastighetsfördelning underlättas reduceringen av tidsluckan mellan fordonen. 
Två positiva effekter uppstår då; dels en ökad kapacitet med ett tätare packat 
flöde, dels ökar reduktionen av luftmotstånd i och med att bakomvarande fordon 
ligger närmare framförvarande fordon.  
 
För att symbolisera detta i mjukvaran reducerades säkerhetsavståndet, vilket 
beror av inställningarna CC0 - ”standstill distance” samt CC1 - ”headway time” i 
beteendemodellen (se figur 11). Säkerhetsavståndet beräknas enligt: 
 

dxsafe = 𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶1 ∗ 𝑣 
 
Säkerhetsavståndet är det minsta avstånd ett fordon kommer att ha gentemot 
närmaste fordon framför. I stora flöden har denna parametersättning tämligen 
stort inflytande på kapaciteten.  
 
Det mest eftersträvansvärda vore att ha ett väldigt lågt värde på tidsluckan, 
exempelvis 0,1 s. Kolonnkörning av fordon i tågliknande formationer skulle få 
stora positiva effekter på kapacitet och reducerat vindmotstånd. Det kräver dock 
kommunikation i realtid mellan fordonen så att de kan agera som en större 
enhet. Saknas realtidskommunikation finns risk att en för snäv tidslucka 
kommer att innebära stor risk av kollision bakifrån under chockvågor 
(Minderhound 1999, s.118). Detta är en faktor i parametersättningen som måste 
tas hänsyn till för att undvika kollisioner mellan fordonen.    
 
Tabell 6 – Inställningar för säkerhetsavstånd i respektive fall 

 Konventionell Självkörning 
CC0 standstill distance 

[m] 
1,5 1,0 

CC1 headway time [s] 1,2 0,7 
 
Det har dock inte varit möjligt att på ett intuitivt sätt forma kolonner av fordon i 
mjukvaran. Symboliseringen har istället handlat om att fordonen har kunnat 
packas tätare genom att de har varit mer medvetna om omgivningen. Fordonen 
har dock fortfarande körts i individuell formation. Tyvärr innebär det att vinsten 
som kan uppstå med minskad energianvändning på grund av reducerat 
luftmotstånd också utelämnas. 
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5.2.3 Minskad oscillation mellan fordonen 
Ett ytterligare sätt att minska variationen i hur fordonen kör är att reducera 
avståndsoscillationen mellan dem. Detta styrs av CC2, CC4, CC5 samt CC6 i 
beteendemodellen. CC2 är ett avstånd som bestämmer hur mycket mer än 
säkerhetsavståndet som det aktuella fordonet tillåter innan fordonet börjar 
närma sig framförvarande fordon.  
 
Lägre värden på CC4, CC5 resulterar i ett fordon som är mer känsligt för 
framförvarande fordons acceleration och retardation.  
 
CC6 bestämmer hur avståndsoscillationen beror av hastigheten. Då värdet är satt 
till 0 är oscillationen i avstånd oberoende av hastigheten. 
 
Tabell 7 – Inställningar för oscillationsgrad för respektive fall. 

 Konventionell Självkörning 

CC2 [m] 4 3 

CC4,CC5  ± 0,35 ± 0,20 

CC6 11,44 0 

 
5.2.4 Övrigt förarbeteende  
I förarbeteendemodellen finns ett antal övriga parameterar som kan användas 
för att få fordonet att bli mer medveten om sin omgivning. Parametrar som kan 
ändras är bland annat hur många fordon som det aktuella fordonet kan 
observera, samt hur långt fram och bak det aktuella fordonet kan observera. 
Genom att öka observationsområdet fram och bak, samt antalet observerade 
fordon blir det aktuella fordonet mer medveten om sin omgivning. Detta är ett 
typiskt karaktärsdrag för självkörande fordon. 
 

Tabell 8 – Inställningar för observationsgrad för respektive fall. 

 Konventionell Självkörning 

Observerade fordon [st] 2 10 

Observationsområde framåt [m] 250 500 

Observationsområde bakåt [m] 150 500 

 
Ytterligare inställningar i förarbeteendet som har använts för att öka förmågan 
hos fordonen att planera rutten på ett mer effektivt sätt och bli mer medvetna 
om omgivningen: 

 
 Kooperativt filbyte: Om fordon A observerar att ett ledande fordon B i 

en närliggande fil vill byta fil, då kommer fordon A själv att försöka byta fil 
för att underlätta för fordon B. Exempelvis, fordon A kommer att försöka 
byta från den högra filen till den vänstra ifall fordon B vill byta fil åt 
vänster från en sammanvävande fil till höger. Fordon A kommer dock inte 
göra detta ifall den nya filen är mindre lämplig för dess fortsatta rutt. 
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 Avancerad sammanvävning: Detta val övervägs för nödvändiga filbyten 

längre fram på rutten. Med denna inställning kan fler fordon byta fil 
tidigare. Det kommer att öka kapaciteten, och sannolikheten minskar för 
att fordon ska behöva stanna på grund av att luckan för filbyte är 
otillräcklig. 

 
 Jämn tillslutning: Fordonen kommer att sakta ner mer långsamt för 

stationära objekt (exempelvis ett stillastående fordon i kö). Det maximala 
observationsområdet framåt avgör när fordonet kan ta beslutet. 

5.3 Utformning av testfall och simuleringar 
Undersökningen var utformad att utgå från en stabil situation utan större 
variation i trafikflödet, men där efterfrågan var densamma som 
genomströmningen. Jämförelsen mellan det konventionella flödet och flödet av 
självkörande fordon var satt till 100 % av respektive sort. Från grundfallet 
simulerades ytterligare fem situationer under samma tidsperiod men där flödet 
av fordon ökades proportionerligt med 10 %, 20 %, 30 %, 40 % och 50 %. Detta 
gjordes för att undersöka hur de olika konstellationerna av fordon skulle hantera 
mer stressade situationer. Om det inte är någon direkt interaktion mellan 
fordonen uteblir de potentiellt positiva effekterna.  
 
Ett ytterligare sätt att undersöka systemets prestanda är att göra en 
kapacitetsanalys. I detta fall gick den ut på att under en tidsperiod av tre timmar 
successivt öka flödet för att undersöka hur hastighet och trafikflöde förhöll sig 
mot varandra. Flödet utgick från ett medelvärde av trafikflödet i basfallet 11:00-
13:00. Från början var trafikflödet endast 0,1 av det medelvärde som användes. 
Detta ökades successivt för varje femtonminutersperiod upp till 1,6 av 
medelvärdesflödet. Analysen utgick från att samla in data från detektor 48 935, 
som är placerad vid trafikplats Västertorp. Anledningen varför denna plats 
valdes är på grund av att det är en typisk flaskhals i systemetet som sätter 
kapacitetsmaximum.  
 
Tabell 9 visar sammansättningen på fordonskonstellationen i de båda fallen. 
 

Tabell 9 – Fordonssammansättning. 

Typ Andel 

Personbil 0,80 

Skåpbil 0,10 

Lätt lastbil 0,04 

Lastbil 0,04 

Tung lastbil 0,02 

  



29 
 

6. Resultat 

6.1 Kalibrering 
Totalt kalibrerades modellen för åtta datainsamlingspunkter med en upplösning 
av aggregerad data på ett 15 minutersintervall.  
 
6.1.1 Hastighetskalibrering 
Här redovisas hur hastighetsprofilen har förbättras för att ge en mer 
representativ bild av den verkliga hastigheten i det konventionella trafikflödet. 
Genom att jämföra figurerna 12 och 13 ses det att mjukvarans 
standardinställning antingen gav aningen för höga värden eller aningen för låga 
värden då det simulerade värdet jämfördes med det verkliga. I de uppdaterade 
hastighetsprofilerna kan det istället ses att de simulerade värden har bättre 
korrelation med de verkliga värdena. De olika linjerna beskriver de olika 
detektorerna. 
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Figur 12 – Vissims standardinställning för hastighetsprofiler.  
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6.1.2 Flödeskalibrering 
Trafikflödet analyserades med hjälp av GEH-indexet som beskrevs i kapitel 3. 
Med åtta insamlingspunkter för data aggregerat för varje kvart mellan 11:00-
13:00 beräknades därmed totalt 64 stycken GEH-index. I tabell 10 kan det ses att 
inget värde översteg gränsvärdet 5. Flödeskalibreringen anses därmed vara 
acceptabel. 
 
Tabell 10 – Flödeskalibrering med GEH-index 

Detektor: 47 465 48 935 49 370 50 165 50 890 51 370 51 630 52 535 

11:00-
11:15 

0,44 1,60 1,44 2,35 1,84 2,55 2,75 0,38 

11:15-
11:30 

0,79 0,39 0,48 1,02 0,76 3,46 3,22 1,48 

11:30-
11:45 

0,96 0,44 0,03 0,16 0,45 1,76 1,78 0,14 

11:45-
12:00 

1,23 1,07 1,24 1,33 0,80 3,60 3,40 1,93 

12:00-
12:15 

1,30 1,09 1,02 1,61 1,04 3,23 2,91 2,19 

12:15-
12:30 

0,81 0,48 0,67 1,23 0,57 1,65 1,48 0,43 

12:30-
12:45 

0,58 0,35 0,60 1,35 0,80 1,96 1,86 0,96 

12:45-
13:00 

0,13 0,13 0,50 1,67 1,45 3,74 3,60 1,31 
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Figur 13 – Kalibrerade hastighetsprofiler med utgångspunkt från önskad hastighet.  
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6.2 Nätverksprestanda   
I denna del går det att utläsa olika parametrar som beskriver systemets 
prestanda. Fullständig nätverksprestanda hittas i Appendix.  
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Figur 14 – Hastighetstrend för de två fallen. 

Figur 15 – Antal stopp för respektive fall. 
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           Figur 16 – Grad av försening för de båda fallen. 

Ur dessa figurer utläses att systemet symboliserat av självkörning generellt 
uppvisar bättre egenskaper. Initialt är medelhastigheten lägre, då fordonen i 
mycket större grad lyder till den hastighetsbegränsning som råder. 
Medelhastigheten sjunker i båda fallen ju mer stressat systemet är, men i fallet 
med självkörning sjunker inte medelhastigheten lika fort som i fallet med vanlig 
trafik. När flödet ökas till 40-50 % sker en brytpunkt då scenariot med 
självkörning uppvisar en högre medelhastighet jämfört med det konventionella 
trafikflödet. Medelhastigheten i självkörningsfallet ter sig vara mer stabilt i 
jämförelse. Det ska dock noteras att det konventionella trafikflödet startar från 
en högre medelhastighet, det är naturligtvis lättare att medelhastigheten sjunker 
mer drastiskt jämfört med självkörning där medelhastigheten inledningsvis är 
lägre. Varför medelhastigheten skiljer sig relativt mycket initialt beror på att det 
konventionella trafikflödet baseras på en önskad hastighetsprofil. Syftet till det 
var att få med tendenserna till en mer bred variation som präglar de manuellt 
hanterade fordonen. Denna uppsättning har alltså möjlighet till att följa 
önskvärda preferenser till större utsträckning än vad trafikflödet representerat 
av självkörning har 
 
Antalet stopp (figur 15) är också en intressant parameter att studera då det visar 
på hur god genomströmningen är. Ett stopp definieras enligt: om hastigheten var 
större än noll i föregående tidssteg, men är noll vid det aktuella tidssteget. Totalt 
antal stopp är genomgående lägre till antalet i självkörningsfallet, det tyder alltså 
på en generellt bättre genomströmning och energieffektivitet. Start- och 
stoppsekvenser är tämligen energislösande.  
 
Försening (figur 16) är ytterligare en prestandaparameter för nätverket. 
Försening i mjukvaran är definierat enligt: den del av tidssteget som också måste 
användas då den aktuella hastigheten är lägre än den önskade hastigheten. 
Denna jämförelse kan tyckas bli aningen missvisande eftersom fallet med 
självkörning har mer snäv hastighetsfördelning, och det blir då mer naturligt att 
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den aktuella hastigheten ligger närmare den önskade hastigheten.  Det ger ändå 
en indikation att ju mer stressat fallet med konventionell trafik är, desto större 
blir förseningsparametern. Storleksordningen på självkörning är i jämförelse 
väsentligt mindre. 

6.3 Energiförbrukning 
I denna del redovisas energiförbrukningen för de olika fallen i indexerad form. 
Utgångspunkten är från grundfallet, vilket alltså beskrivs av den konventionella 
uppsättningen med basflödet.  
 
Tabell 11 – Energiförbrukning med respektive fall. 

 Basflöde +10% +20% +30% +40% +50% 

Konventionellt 100,0 100,3 100,7 102,0 104,1 111,7 

Självkörning 91,5 91,7 91,7 92,2 92,7 95,0 

 

 
Figur 17 – Trend för energianvändning för respektive fall. 

Då energiförbrukningen till största del beror av medelhastigheten kan det tyckas 
att jämförelsen inte är helt rättvis genom att jämföra de olika fallen rakt av. Men 
även när medelhastigheten är högre i självkörningsfallet (+50 % flöde) är 
energianvändningen fortfarande mindre i storleksordning. En bidragande 
anledning till detta är naturligtvis att det konventionella trafikflödet med samma 
flödesökning präglas av fler energikrävande start- och stopp. Enligt 
rörelseekvationen (ekv 1) är det hastigheten som har störst påverkan på vilken 
energi ett fordon använder, övriga bidragande faktorer anses lika då den fysiska 
utformningen på både fordon och väg är densamma i både fall. Ett stabilt 
homogent trafikflöde med konstant medelhastighet kräver alltså mindre energi 
än vice versa. Nätverksprestandan tyder på de självkörande fordonen är mer 
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stabila i medelhastighet och undviker accelerationer och inbromsningar i större 
utsträckning relativt den konventionella uppsättningen. Det visar sig i 
energiutvärderingen där de självkörande fordonen i basfallet i snitt använde 8 % 
mindre energi än motsvarande fall i det konventionella trafikflödet. Vid 50 % 
ökat flöde nyttjade självkörning ungefär 15 % mindre energi. I medeltal över de 
olika belastningsgraderna visade självkörning i snitt en minskad 
energiförbrukning av 10 %. 

6.4 Kapacitetsanalys  
Kapacitetsanalysen gick ut på att under en tretimmars-period stressa systemet 
genom att successivt öka trafikflödet från 0,1 av medelvärdesflödet i 
basscenariot upp till 1,6 av det värdet. 
 
Tabell 12 – Nätverksprestanda i kapacitetsanalysen. 

Kapacitetsanalys Konventionellt Självkörning 

Totalt antal fordon 20 631 20 696 

Total distans [km] 64 741 66 095 

Färdtid [h] 964,9 885,1 

Medelhastighet [km/h] 67,1 74,7 

Försening [h] 193,5 24,1 

Försening per fordon [s] 33,8 4,2 

Totalt antal stopp 6  751 1 713 

Stopp per fordon 0,33 0,08 

 
Genom att reducera förarens önskemål om hastighet, inbromsning och 
distanshållning samtidigt som fordonet blir mer medveten om sin omgivning ter 
sig stabiliteten i trafikflödet att öka. Detta visualiserades i figur 5, och 
simuleringarna tyder på att så kan vara fallet. Det fanns även en uppfattning om 
att medelhastigheten kan komma att reduceras för att hålla ett stabilt flöde vilket 
redovisades i figur 6, vilket skulle ha negativ inverkan på flaskhalsar i systemet. 
Det kan till viss del stämma då medelhastigheten i basfallet är lägre för 
självkörning jämfört med det konventionella fallet. Vid högre grad av interaktion 
mellan fordonen närmar sig de båda medelhastigheterna varandra och när flödet 
ökas med 50 % är alltså medelhastigheten högre för självkörning än för det 
konventionella fallet. Enligt simuleringarna ter sig självkörning ha en bättre 
genomströmning vid flaskhalsar då systemet stressas alltmer.  
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I tabell 12 samt figurerna 18 och 19 går det att utläsa att scenariot med 
självkörning präglas av högre medelhastighet och högre kapacitet. Det 
konventionella fallet hade i simuleringen en medelhastighet av 67,1 km/h medan 
simuleringarna representerat av självkörning hade en medelhastighet av 74,7 
km/h. I den konventionella uppsättningen höll endast drygt 52 % av fordonen en 
hastighet över 70 km/h jämfört med de självkörande fordonen där ungefär 92 % 
kunde hålla en hastighet över 70 km/h.  
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Figur 18 – Hastighet och flöde för konventionellt trafikflöde. 
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7. Diskussion 
Ett resonemang som bör föras är om vilken grad av självkörning som dessa 
simuleringar faktiskt representerar. Fordonen har symboliserats av att vara 
självkörande genom att efterlikna en automatiserad körprofil, snarare än att rent 
tekniskt vara självkörande. Parametersättningen har genomförts genom att 
försöka uppnå ett så homogent trafikflöde som möjligt, vilket skulle vara ett 
utmärkande karaktärsdrag för fordon som är självkörande. Ett homogent 
trafikflöde i detta fall har främst karaktäriserats av mindre variationer jämfört 
med det konventionella trafikflödet. Variationsreduceringen har bland annat 
utgjorts av att fordonen haft en mer snäv hastighetfördelning, där de till mycket 
större grad följer hastighetsbegränsningen jämfört med det konventionella fallet. 
Vidare har en förkortad säkerhetslucka samt minskad oscillation mellan 
fordonen haft positiva effekter. Dessa karaktärsdrag har varit möjliga att 
genomföra då de självkörande fordonen har varit mer medvetna om sin 
omgivning. Den förbättrade medvetenheten har varit ett resultat av ett ökat 
observationsområde både framåt och bakåt, samt att antalet observerade fordon 
har ökat. Ytterligare parametrar som har gjort fordonen mer intelligenta är att 
de i jämförelse med den vanliga uppsättningen underlättar för varandra med 
filbyten. Om nödvändiga filbyten görs sent finns det risk för kraftiga 
inbromsningar och allmänt aggressivt körbeteende eftersom det kan krävas för 
att göra filbytet. I större trafikflöden har ett sådant beteende stor inverkan på 
genomströmningen.  
 
De olika klassificeringsgrader (NHTSA, BASt samt SAE) som finns att tillgå 
beskriver snarare till vilken utsträckning som köruppgiften överlåts till fordonet 
än till vilken grad fordonet rent tekniskt bedöms vara självkörande. Enligt 
litteraturen är SAE:s klassificering den mest aktuella, enligt den skulle de 
självkörande fordonen i denna studie kunna klassificeras som grad 4 (hög 
automatisering). Det är svårt att prata om fullständig automation då sträckan 
fallstudien utgått från är ett frikopplat vägsegment. Fordonen skulle kunna anses 
vara fullständigt självkörande i just denna miljö, men det kan inte översättas till 
att vara fullständigt självkörande i alla miljöer. En annan brist är att det inte på 
ett intuitivt sätt gått att implementera kommunikation mellan fordonen och på 
så sätt exempelvis möjliggöra för kolonnkörning och andra köroptimerande 
åtgärder. Fordonen har varit medvetna om sin omgivning till en högre grad 
jämfört med det konventionella fallet, men realtidskommunikation har inte varit 
tillgänglig. Det hade naturligtvis varit mycket intressant att på något sätt 
implementera tågliknande kolonnformationer av fordon. Ett upplägg där 
fordonen spar energi genom att ligga nära bakom varandra samtidigt som 
systemet kan prioritetsallokera de olika formationerna. Det skulle ha stor 
inverkan på energianvändning och genomströmning. Resultaten har inte tagit 
med något bidrag av vindmotståndreduktion till följd av tätare packade 
fordonsformationer, något som annars hade förbättrat resultaten i hänsyn till 
energianvändning. Exempel i litteraturen pekar på en energibesparing i 
storleksordning 20-30 % genom kolonnformationer.  
 
Syftet med studien har alltså varit att studera energieffekter med självkörande 
fordon. Utgångspunkten var ett normalt belastat trafikflöde som successivt 
belastades med en större mängd trafik. Det blir mer intressant att studera 
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energieffekter då det finns en interaktion mellan fordonen, vilket blir fallet då 
nätverket belastas alltmer. Resultaten visar på en genomgående förbättrad 
energieffektivitet med vad som i detta fall symboliseras av självkörning jämfört 
med den konventionella uppsättningen. I basflödena kan man se att 
medelhastigheten för självkörning är lägre, vilket naturligtvis ger skäligen stora 
effekter på energiförbrukningen. Men även när medelhastigheten i jämförelse är 
högre för självkörning vid 50 procents ökad belastning är fortfarande 
energianvändningen lägre. En anledning till detta bör vara att det motsvarande 
fallet med den konventionella uppsättningen präglas av många fler stopp än vad 
självkörningen gör.  
 
En annan positiv effekt som självkörande fordon sannolikt medför är att 
trafikolyckor potentiellt elimineras, och därmed trängsel på grund av sådana 
händelser. Om man skulle sätta energiförbrukningen i ett större perspektiv är 
det naturligtvis möjligt att göra avdrag för att olyckor kan undvikas i större 
utsträckning. Då simuleringarna har utgått från en simulationstid av ett par 
timmar har det inte varit naturligt att ta med sådana händelser i beräkningarna. 
 
En intressant diskussion är huruvida en ökad kapacitet är synonymt med en 
energieffektiv lösning. Kapacitetsanalysen i denna studie visar på att 
självkörningsfallet har en bättre kapacitetsförmåga när systemet belastas. Detta 
visas bland annat av att medelhastigheten kan hållas högre och på en mer stabil 
nivå vid en typisk flaskhals i systemet. Det går naturligtvis att argumentera för 
att en förhöjd kapacitet kan vara kontraproduktivt genom att 
energianvändningen på den aktuella sträckan ökar då fler fordon kan färdas där. 
En ökad kapacitet ger inte en sämre energieffektivitet, däremot kan en ökad 
efterfrågan göra att energianvändningen tilltar. Det är då inte 
kapacitetsförbättringen som är negativ, utan möjligtvis den ökade efterfrågan. 
Efterfrågan kan istället justerat på annat sätt, exempelvis genom beskattning. 
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8. Slutsats  
Genom en fallstudie beskrivande E4/E20 vid Midsommarkransen i Stockholm 
har konventionell trafik och självkörande fordon jämförts med syfte att 
kvantifiera energianvändningen och kapacitetsförmåga. Utgångspunkten var ett 
normalt belastat trafikflöde, där efterfrågan var densamma som 
genomströmningen. Verklig trafikdata var hämtat från MCS-detektorer vilket 
beskrev trafikflödet under en tvåtimmarsperiod 11:00-13:00. I basfallet 
uppvisade fordonen symboliserat av självkörning en energianvändning som var i 
storleksordning åtta procent lägre än motsvarande konventionella uppsättning. 
När systemet belastades med ett ökat trafikflöde av 50 procent uppvisade 
självkörning en energianvändning som var ungefär 15 procent lägre än 
motsvarande fall av konventionell trafik. I medeltal över de olika 
belastningsgraderna visade självkörningskonstellationen en minskad 
energianvändning med drygt tio procent jämfört med den konventionella 
trafiken. 
 
I egenskap av kapacitetsförmåga resulterade självkörningsfallet i bättre värden 
gällande genomströmning och medelhastighet. Analysen utgick från att studera 
en flaskhals i systemet, där ett medelvärde av trafikflödet från basfallet utgjorde 
grunden för mängden fordon. Flödet var initialt 0,1 av medelvärdet vilket 
successivt ökades under en tretimmarsperiod upptill 1,6 av medelvärdet. 
Scenariot med självkörning hade då en medelhastighet av 74,7 km/h medan den 
konventionella uppsättningen hade en medelhastighet av 67,1 km/h. 92 % av de 
självkörande fordonen kunde hålla en hastighet över 70 km/h medan endast 52 
% av den vanliga trafiken kunde hålla motsvarande hastighet. 
 
Det karaktärsdrag i körprofil som haft mest inverkan på energianvändning och 
kapacitet var den reducerande variationen. Variationsreduceringen har varit en 
konsekvens av en snävare hastighetsfördelning, reducerad tidslucka, minskad 
avståndsoscillation samt en ökad medvetenhet för omgivningen hos fordonen. 
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Appendix 
 

Konventionellt 
trafikflöde 

Basflöde +10% +20% +30% +40% +50% 

Totalt antal 
fordon 

12 959 14 211 15 496 16 751 18 029 19 236 

Total distans 
[km] 

41 227 45 204 49 219 53 194 57 106 60 353 

Färdtid [h] 500,2 551,1 603,4 659,7 727,1 861,0 

Medelhastighet 
[km/h] 

82,4 82,0 81,6 80,63 78,6 70,1 

Försening [h]  9,6 12,9 17,2 25,9 46,5 142 

Försening per 
fordon [s] 

2,7 3,3 4,0 5,6 9,3 26,6 

Totalt antal 
stopp 

61 90 130 266 725 3 968 

Stopp per 
fordon 

0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,2 

 

 
 
 

Självkörande 
trafikflöde 

Basflöde +10% +20% +30% +40% +50% 

Totalt antal 
fordon 

12 976 14 228 15 514 17 968 18 030 19 297 

Total distans 
[km] 

41 225 45 203 49 216 53 189 57 120 60 982 

Färdtid [h] 538,5 591,3 644,5 699,2 754,2 828,5 

Medelhastighet 
[km/h] 

76,6 76,4 76,4 76,1 75,5 73,6 

Försening [h]  2,1 2,8 3,7 5,9 10,1 33,0 

Försening per 
fordon [s] 

0,6 0,7 0,87 1,3 2,0 6,1 

Totalt antal 
stopp 

26 34 60 119 363 2 633 

Stopp per 
fordon 

0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,1 


