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Förord
Vi vill tacka Mikael Nybacka som har varit vår handledare och bidragit med råd under
arbetets gång.
Vi vill även tacka Anna Pernestål Brenden som höll ett intressant seminarium om hur
framtiden med autonoma fordon kan komma att se ut.
Under arbetets gång har Ida Lindell ansvarat för att undersöka befintliga autonoma fist
mile last mile-fordon samt vilka krav de behöver uppfylla för att fungera i
kollektivtrafiken. Stefan Engström Kurki har i sin tur studerat hur infrastrukturen
behöver anpassas vid användning av autonoma first mile last mile-fordon. Vilken
kapacitet de autonoma first mile last mile-fordonen har att ersätta nuvarande biltrafik
samt vilka hållberhetsvinster som uppstår vid användandet av fordonen i
kollektivtrafiken har undersökts gemensamt.

Sammanfattning
Sedan autonoma fordon började få allt mer uppmärksamhet i media har det diskuterats
hur dessa kan tänkas förändra transportsystemet. Samtidigt ökar kraven på hållbara
transporter och tiden för att nå Europakommissionens mål om fossilfria bränslen år
2050 blir allt kortare. En av utmaningarna för att skapa ett mer hållbart samhälle är att
förbättra de så kallade First Mile Last Mile (FMLM)-transporterna. Det här arbetet har
därför inriktat sig på att undersöka hur autonoma FMLM-fordon kan användas för att
skapa ett mer hållbart transportsystem. Arbetet har avgränsats till orten Åkersberga i
Stockholms Län och hur de autonoma FMLM-fordonen kan användas som komplement
till kollektivtrafiken år 2030. Arbetets syfte har därmed varit att ta fram ett förslag på ett
autonomt FMLM-persontransportsystem som kan komplettera kollektivtrafiken i
Åkersberga år 2030.
Under arbetet har en litteraturstudie genomförts där transporttrender, resvanor och vad
som krävs för att uppnå hållbar transport inom samtliga aspekter har undersökts. Under
litteraturstudien undersöktes även vad det finns för autonoma FMLM-fordon och hur de
används. Metoder som personas och scenarioteknik har använts för att undersöka hur de
autonoma fordonen skulle komma att användas och vilka krav som ställs på desamma.
Slutligen har ett förslag på implementering av autonoma FMLM-fordon i Åkersberga
tagits fram, och dess påverkan på hållbarheten har studerats.
Slutsatsen blev att autonoma FMLM-fordon, använda som ett tydligt komplement till
den "traditionella" kollektivtrafiken, skulle kunna bidra till ett mer hållbart
transportsystem i flera aspekter. Framför allt skulle det kunna förbättra tillgängligheten
men även bidra till minskade utsläpp. Om det kommer vara relevant att använda
autonoma FMLM-fordon i framtiden kommer dock bero på utvecklingen av tekniken
och samhällets utformande. Därför kan en framtid med autonoma FMLM-fordon kännas
rimlig idag men det finns inga garantier för att det kommer vara så år 2030.

Abstract
Since autonomous vehicles started to received more attention in media it has been
debated how they could change the transport system. Meanwhile the demand of
sustainable transport increases and the time to reach the Europeans Commission’s goal
of no fossils fuels by the year 2050 is decreasing. One of the challenges to create a more
sustainable society is to improve the First Mile Last Mile (FMLM) transportation. This
study has therefore been dedicated to investigate how autonomous FMLM vehicles can
be used to create a more sustainable system of transportation. The study has been
demarcated to the city of Åkersberga and how the autonomous FMLM vehicles can be
used as a complement to the public transport by the year 2030. The purpose of the study
has been to present a proposal of a FMLM transport system that can be used as a
complement to the public transport in Åkersberga by the year 2030.
A study of literature has been performed with focus on trends in transportation, travel
habits and what is needed to fulfil all the aspects of sustainable transportation. The
study of literature also included a research over what kind of autonomous FMLM exist
today and how they are used. The methods personas and scenario technique has also
been used to investigate the requirements of the vehicles and how they would be used.
A proposal for a transportation system in Åkersberga that uses autonomous FMLM
vehicles to complement the public transport has then been developed. The proposed
systems effect on sustainability has also been evaluated.
The conclusion is that a system that uses autonomous FMLM vehicles to complement
public transport could contribute to more sustainable transportation in more than one
aspect; mainly by increasing availability but also by the decrease of emissions.
However, the relevancy of using autonomous vehicles in the future will depend on the
development of technology - but also on how society will be shaped. Although a future
featuring autonomous vehicles may seem plausible today there are no guaranties that it
will be that way by the year 2030.
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1. Bakgrund
I takt med att storstäderna växer ökar behovet att transportera sig mellan hem, arbete,
skola, mataffär och fritidsaktiviteter - det så kallade FMLM-problemet (FMLM = First
Mile Last Mile). Samtidigt ökar kraven på ett mer hållbart transportsystem för att
minska trafiken i städerna samt utsläppen av miljöföroreningar. Europakommissionen
(2011) har satt som mål att helt sluta använda fordon som går på icke förnybara
bränslen i städer år 2050 och halvera användandet till år 2030. För att nå målen behövs
ett flertal steg tas, varav en utveckling av transportsystemet när det kommer till FMLMproblematiken är ett av dem.
Under senare tid har autonoma bilar från företag som Tesla, Google och Volvo fått stor
uppmärksamhet. Undersökningarna och spekulationerna om hur dessa kan ändra
transportsystemet har varit många. Dock är inte ”personbilar” de enda autonoma fordon
som tagits fram, utan det finns även andra fordon som är mer inriktade på FMLMtransport. Tester med autonoma FMLM-fordon har gjorts på flera ställen i världen,
vilket gör det intressant att undersöka hur dessa kan användas i framtiden.
1.1 Frågeställning och syfte
Hur kan autonoma FMLM-fordon kombineras med kollektivtrafiken i Åkersberga år
2030, och hur kommer detta att påverka hållbarheten inom transportsystemet?
Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag på ett FMLM-persontransportsystem som
kan komplettera den "traditionella" kollektivtrafiken i Åkersberga. Transportsystemet
skall använda sig av autonoma FMLM-fordon och har som syfte att bidra till hållbara
transporter.
1.2 Avgränsningar
Arbetet har inriktat sig på autonoma FMLM-fordon för flera passagerare och hur dessa
kan användas för att komplettera kollektivtrafiken under framförallt vardagar år 2030.
Det område som har betraktats är orten Åkersberga i Österåkers kommun, Stockholms
län. Fokus har legat på hur de autonoma fordonen kan förbättra hållbarheten genom att
minska biltrafiken och öka användandet av kollektiva färdmedel.
1.3 Lösningsmetoder
Projektet inleddes med en litteraturstudie dels över hur trafiksituationen ser ut i
Stockholm idag, dels över vilka olika trender inom transport och livsstil man kan skönja
samt vilka kriterier som behöver ställas för hållbar transport. Därefter gjordes en ny
litteraturstudie kring autonoma FMLM-fordon, för att undersöka hur de används idag
och hur de kan komma att användas i framtiden. För att utreda hur FMLM-fordon skulle
kunna komplettera kollektivtrafiken i FMLM-situationer användes personas. Syftet med
dessa personas var även att få en mer konkret bild över vilka som kan tänkas använda
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FMLM-fordonen. Efter detta togs ett scenario fram över hur en dag i ett autonomt
FMLM-fordons liv kan tänkas se ut. Detta gjordes för att se vilka problem som kan
uppstå i systemet och hur dessa kan lösas.
Genom att analysera föregående samt ytterligare litteraturstudie har sedan ett förslag på
hur autonoma FMLM-fordon skulle kunna användas som komplement till
kollektivtrafiken i Åkersberga tagits fram. För att undersöka kapaciteten hos fordonen
har även vissa beräkningar i MatLab gjorts, se vidare kap. 5.
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2. Transport och livsstil
Enligt RUFS prognos (Moberg, 2014) förväntas antalet boende i Stockholms län öka till
drygt 2.5 miljoner år 2024, en ökning med ca 400 000 personer eller nästan 20 %.
Samtidigt förväntas biltätheten, här utläst som antal personbilar per innevånare, att öka
med 12 % fram till år 2030 (Trafikverket, 2013). Ett viktigt led i arbetet att stävja de
medförda ökande påfrestningarna på miljö och vägnät är olika restriktioner, t.ex.
trängselskatt. Sedan 1 augusti 2007 har det funnits trängselskatt i Stockholms innerstad
och som sedan 1 januari 2016 även omfattar Essingeleden.
Enligt trafikverkets uppföljning (Stockholm stad, 2009) hade trafiken över avgiftssnittet
minskat med 18 % år 2008, och effekter som ökat resande med kollektivtrafik och cykel
kunde också observeras. Positiva effekter på trängsel och kötider i innerstaden syntes
också, men samtidigt uppstod ökad trafik på tvärlederna och de yttre infartslederna. I
och med att beloppet för trängselskatt ökade 2016 har trafiken till och från innerstaden
minskat med ytterligare 5 % (Trafikverket, 2016). Trafikflödet på Essingeleden har
även det minskat med 5 % sedan införandet av trängselskatt där.
Utbyggnad av kollektivtrafiken
En annan viktig del av arbetet med att hållbart utforma morgondagens transportapparat
är utvecklingen av kollektivtrafiken. Roslagsbanan, vars Österskärslinje går till
Åkersberga är under utbyggnad med syfte att göra trafiken mindre störningskänslig och
öka antalet avgångar. Under utbyggnaden kommer ytterligare 22 km av den 65 km
långa järnvägsbanan bli dubbelspårig och ett antal stationer kommer byggas om. Enligt
Stockholms läns landsting (2017) ska en helt ny station byggas i Arninge med en
tillhörande bussterminal och en ny trafikplats. Tanken är att Arninge resecentrum, som
skall stå färdigt 2021, skall bli en ny knytpunkt för kollektivtrafiken i
nordostkommunerna.
I Sverigeförhandlingarna som avslutades 30 mars 2017 meddelades det att
Roslagsbanan skall förlängas in till Stockholm city från Universitetet via Odenplan.
Enligt faktabladet (Sverigeförhandlingen, 2017) skall alla kollektivtrafikobjekt vara
projektstartade år 2026, men inget slutdatum har ännu angivits. I samband med
Roslagsbanans utbyggnad tar även Österåker kommun på sig att bygga 7 020 nya
bostäder fram till år 2035.
2.1 Trender i transportsystemet
I rapporten Trender i transportsystemet (Trafikverket, 2014) har sex tranporttrender
identifierats. Den första trenden visar på att trafiken generellt sett kommer öka men att
den största ökningen kommer koncentreras till vissa geografiska områden så som städer.
Om samhällsförutsättningarna antas vara de samma förutspås persontransportarbetet öka
med 29 % och varutransportarbetet öka med 52 % fram till 2030. De stora
logistikflödena blir allt mer koncentrerade och tenderar att använda större fordon. När
det kommer till FMLM-transporten blir flödet däremot allt mer splittrat. Detta på grund
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av ett ökat intresse för små butiker samtidigt som den ökande e-handeln leder till fler
paketleveranser. Enligt HUI Research e-barometer (2015) var e-handeln 6,9 % av den
totala detaljhandeln. Det som främst handlas är kläder och elektronik men något som
har ökat markant under de senare åren är matvaruhandeln på nätet. Enigt e-barometern
var försäljningstillväxten för lösplock 55 % och för middagslösningar 26 % under 2015
och bestod då av 6 % av den totala e-handeln.
Nästa trend som beskrivs i rapporten (Trafikverket, 2014) är en integration av
transportsystemet mellan olika transportmedel och över landsgränser. Det svenska
transportnätet kopplas samman med det europeiska och påverkas därmed allt mer av
internationella standarder och beslut. Det här gäller framför allt järnvägsnätet och längre
transportkedjor men kan även ha påverkan på mer lokal nivå.
En annan trend som uppmärksammas är att bilberoendet minskar i städerna. Detta anses
delvis bero på konjunktursvängningar (Trafikverket, 2014) men även andra faktorer.
Detta fenomen är koncentrerat till de större städernas centrum och kan tänkas vara en
följd av en samhällsförvandling där bilen inte längre har en dominerande roll. De allt
tätare städerna ger möjlighet för kortare transportavstånd vilket gör gång och cykeltrafik
mer intressant. Att kollektivtrafiken har förbättras samtidigt som mer trängsel, högre
bensinpriser, högre parkeringsavgifter, trängselskatter med mera har gjort bilen till ett
mindre attraktivt färdmedel.
Tidigare har stadsplaneringen kretsat mycket kring framkomlighet med bil men nu kan
en ny era i stadsplaneringen ses med människan i fokus. Man vill skapa attraktiva
miljöer och områden där företag, boende och butiker integreras och skapar mötesplatser.
Samtidigt vill man minska problem som uppstår med mycket trafik, såsom buller,
skadliga partiklar och olyckor. Städerna börjar anpassas mer till gång-, cykel- och
kollektivtrafik vilket gör stationer till viktiga nyckelpunkter. Samtidigt uppstår problem
med den ökande gång- och cykeltrafiken som till exempel fler cykelolyckor vilket
ställer nya krav på transportsäkerheten. Grus på vägen för att minska halkrisken
förebygger bilolyckor samtidigt som kvarliggande är ett vanligt upphov till
cykelolyckor.
Den femte trenden är att transportsystemet kopplas upp. Allt fler automatiserade system
används i bilar när det till exempel kommer till parkering och helt automatiserade
fordon har börjat testas. Samtidigt möjliggör ett mer uppkopplat trafiksystem bättre
trafikledning och optimering. Genom att fordon kan kommunicera med varandra kan
trafikflödena förbättras och olyckor förebyggas.
Den sista trenden som beskrivs i rapporten (Trafikverket, 2014) är att kraven på
anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps. Även om utsläppen av
växthuseffekter har minskat i Sverige de senaste åren är det inte tillräckligt. I rapporten
förväntas förbränningsmotorn vara dominant i fler år till och elbilar framför allt finnas i
offentliga sektorn, vissa bilpooler och hyrbilar samt som nischade fordon inom
näringslivet. Samtidigt får bullerstörningar och luftföroreningar i större städer allt mer
uppmärksamhet och på flera gator uppfylls varken EU:s gränsvärden eller svenska
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miljökvalitetsnormer när det kommer till luftkvalitet. Åtgärder för att minska dessa
problem har redan börjat testas och lär öka.
2.2 Resvanor
Under hösten 2015 genomfördes en undersökning över resvanorna i Stockholms län, en
undersökning vars resultat presenterades i en rapport från Trafikförvaltningen (2016).
Denna rapport ligger till underlag för följande avsnitt, där framför allt resvanorna i
Österåkers kommun beaktats.
På vardagar sker 2.5 resor per person, av dessa resor sker 1.5 med bil, 0.5 kollektivt, 0.1
sker med cykel, till fot eller annat färdmedel i Österåkers kommun. Det är fler resor
med bil än snittet som är 0.9 i hela länet och 1.3 i kommuner i yttre förort. På helgen
sker färre resor, i snitt 2.0 på lördagar och 1.7 på söndagar.
På vardagar har 37 % av resorna ärendet arbete, 6 % till skola/utbildning, 12 % med
ärendet skjutsa, 11 % är nöje/fritidsrelaterade resor, släkt/vänner 4 %, inköp av
dagligvaror står för 9 % och inköp av sällanvaror står för 4 %. Resor i tjänsteärende står
gör 6 %, hälso- och sjukvård utgörs av 3 %, service 2 % och de resterande 7 % har
annat syfte.
När det kommer till startidsfördelningen för olika ärenden en vardag finns en tydlig pik
mellan kl. 07-08 vilket framför allt utgör av resor till arbetet. Resor på fritiden är mer
jämt fördelade över dagen men sker som mest kring kl. 16-17, det är strax efter att
majoriteten av hemresorna sker. Fördelningen kan ses i figur 1.

Figur 1: Startidsfördelning i genomsnitt för varadgar (Trafikförvaltiningen, 2016).

På helgen däremot är det resor kopplade till nöje/fritid som är vanligast, 27 %,
tillsammans som besök av släkt/vänner, 17 % och inköp av dagligvaror samt
sällanvaror, 17 % respektive 11 %. Arbeta och skjutsa utgör 8 % vardera och annat står
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för 9 %. Tjänsteärenden, skola/utbildning, hälso-sjukvård och service utgör bara 1 %
var av resorna under helger.
Starttidsfördelningen är även mer jämnt fördelad över dagen och flest resor sker mitt på
dagen istället för på morgonen och kvällen. Starttidsfördelningen för en lördag visas i
figur 2. Söndagens starttidsfördelning liknar den för lördagen, bortsett från att det
knappt sker några resor efter kl. 22 - till skillnad från lördagen, då antalet resor ökar
igen mellan kl. 22-24.

Figur 2: Starttidsfördelning under lördagar (Trafikförvaltningen, 2016).

I Österåkers kommun sker 58 % av alla resor till arbetet med bil, 29 % kollektivt, 4 %
med cykel och resterande till fot eller med annat färdmedel. När det kommer till resor
på fritiden, det vill säga alla resor som inte är till arbetet, inom tjänsten eller till
skola/utbildning, sker 73 % av dessa med bil, 11 % kollektivt, 4 % med cykel och resten
till fots eller med annat färdmedel.
2.3 Transport och hållbarhet
För att skapa ett hållbart transportsystem behövs mer än enbart utsläpp av CO2
betraktas. Projektet HASTA (Toth-Szabo, Várhelyi och Hiselius, 2012) på Lunds
universitet har tagit fram ett indikatorramverk för kommuner som täcker de tre
hållbarhetsdimensionerna och även definierat deras hållbarhetsaspekter. Enligt HASTA
baseras hållbar transport på dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet,
vilka i sin tur innehåller flera hållbarhetsaspekter. De tre dimensionerna, dess aspekter
och förslag på hur de kan betraktas följer nedan; dessa kommer även ligga till grund för
hållbarhetsanalysen i den här rapporten.
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Ekonomisk dimension
Den ekonomiska dimensionen innefattar aspekterna effektivitet och hållbarhet. För att
utvärdera de olika aspekterna behöver både objektiva och subjektiva bedömningar
göras. Genom att jämföra användandet av vägar och kollektivtrafik kontra kostnader för
dessa kan effektiviteten bedömas objektivt. För att bedöma effektiviteten subjektivt
krävs snarare en analys av hur nöjda företag och offentliga organisationer är med
transportsystemet.
Den ekonomiska tillgängligheten kan betraktas genom att ta fram en kvot mellan
restiden till/från arbetet med ett hållbart färdmedel (gång, cykel, kollektivt) och
personbil, samt andelen resta person-km med hållbart färdmedel jämfört med den totala
andelen person-km. För att betrakta den subjektiva tillgängligheten kan en undersökning
göras över hur nöjd befolkningen är när det gäller resor till och från arbetet samt övriga
resor.
Social dimension
Den sociala dimensionen innefattar tre aspekter, säkerhet, "Liveability" och
tillgänglighet som även innefattas av den ekonomiska dimensionen. När det kommer till
säkerhet behövs personskaderisken och hur säkra befolkningen upplever sig vara i
trafiken. Säkerheten kan även ses vara kopplad till "liveability" vilket enligt HASTA
(Toth-Szabo, Várhelyi och Hiselius, 2012) är
"värden och egenskaper relaterade till trivsel, estetik, komfort, renhet,
livlighet och säkerhet".
För att få en indikator på liveability föreslås det att antalet överfall som skedde i
persontransportsystemet jämförs med antalet resta person-km. Subjektivt bör andelen av
befolkningen som känner sig trygga från överfall i transportsystemet betraktas. En
annan indikator är andelen barn som tar sig till grundskolan med andra transportmedel
än bil. Subjektivt kan även befolkningen inställningen till de transportrelaterade
offentliga plasterna visa på nivån av liveability.
Ekologisk dimension
Utsläpp vilket kanske är den mest omtalade hållbarhetsaspekten är en del av den
ekologiska dimensionen som även innefattar aspekten resursanvändning. För att granska
utsläppen i en kommun föreslår HASTA (Toth-Szabo, Várhelyi och Hiselius, 2012) att
de årliga koldioxidutsläppen från trafiken betraktas samt bullernivåer och
luftföroreningar. När det kommer till resursanvändning kan objektiv bedömning av den
använda markarealen för transportsystemet, samt den andel förnybar energi som har
använts till transport i kommunen, göras för att få en indikator på resursanvändningen.
Även subjektiva bedömningar av vad befolkningen tycker om markarealen som används
till transportsystemet, samt om de anser det prisvärt att använda förnybara bränslen, är
önskvärda.
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3. Autonoma FMLM-fordon
Självkörande bilar från företag som Google, Tesla och Volvo har uppmärksammats
mycket i media under de senaste åren. Dessa har ingivit både förhoppningar och
farhågor på en förändring i hur människor transporterar sig. Även om fordon som dessa
kan bidra till en mer hållbar persontransport är de inte en optimal lösning på FMLMproblematiken. Däremot finns det andra autonoma fordonskoncept som är framtagna i
syftet att erbjuda FMLM-transport och det är dessa som har undersökts närmare.
3.1 Befintliga FMLM-koncept
När det kommer till autonoma fordon finns det olika nivåer av hur automatiserade dessa
är vilket beskrivs i SAE:s standard (2014) med 6 nivåer som går från 0-5. I den här
rapporten har fordon som uppnår nivå 4-5 betraktats. Nivå 4 innebär att fordonet för det
mesta kan köra helt själv med undantag för vissa situationer och förhållanden, till
exempel vid vissa väderförhållanden. Nivå 5 är den högsta nivån på skalan och innebär
att fordonet kör helt själv i alla situationer och passageraren bara anger fordonets
destination.
CityMobile2
Forskningsprojektet CityMobile2 startade i september 2012 och höll på till augusti
2016. Projektet är delvis på initiativ från Europeiska kommissionen och bestod av 45
olika partners, allt ifrån universitet, företag och städer som samordnades av Roms och
Florence universitet. Projektet var en uppföljning på det tidigare CityMobile-projektet.
Syftet var att ta bort de osäkerheter som hindrar införandet av autonoma
vägtransportsystem, enligt utvärderingen av projektet (Alessandrini, MercierHandisyde, 2016). Ett flertal demonstrationer genomfördes i olika europiska städer vara
av tre långa demonstrationer som varade i 4-6 månader. De hölls i på följande orter:
•
•
•

La Rochelle (Frankrike): december 2014-april 2015
West Lausanne (EPFL) (Schweiz): mars-augusti 2015
Trikala (Grekland): november 2015-februari 2016

Mer än 60 000 passagerarresor gjordes under testerna och fordonen körde över 26 000
kilometer i autonomt läge. Företagen som bidrog med fordon till projektet var Robosoft
och Easymile som bidrog med 6 fordon vardera kallade RoboCity och EZ10. Projektet
har handlat om att utveckla ett "Automated Road Transport System" (ARTS) där
autonoma fordon används för att leverera en säker och bekväm transportservice. I
utvärderingen poängteras det (Alessandrini, Mercier-Handisyde, 2016) att ARTSsystemet borde involvera flera komponenter så som autonoma fordon, infrastruktur,
övervakning av fordonspark och infrastruktur, informationssystem till slutanvändare,
informationssystem till operatorn samt kommunikationssystem.
Under projektet testades hur ARTS-systemet fungerade i olika sammanhang. Däribland
hur de autonoma fordonen hanterade hinder i trafiken. Utifrån demostationerna
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framgick det att ARTS-systemet kunde hantera de flesta situationer som uppstod och att
användarna var nöjda. Dock fanns det problem med bland annat felparkerade bilar som
hindrade de autonoma fordonens rutt, även väderförhållandena visade ha större
påverkan än förväntat. Bland annat gjorde kraftigt regn att fordonens lidar sensorer hade
svårare att upptäcka hinder. Däremot poängteras det i utvärderingen att fordonens
förmåga att hantera hinder förbättrades under demonstrationerna tack vare den data som
samlades in.
I utvärderingen av CityMobile2 beskrivs det att demonstrationerna visade att ARTSsystemet kunde implementeras på ett säkert sätt på de områden som servicen
demonstrerades. I projektet involverade det campus, kortdistanstransport i specifika
områden, i stadskärnor, antingen med avsedda filer eller med filer som delades med
andra fordon samt längre sträckor i separerade filer. I de fall då fordonen delade filer
med resterande trafik eller hade avsedda filer kunde de hålla en hastighet på mellan 5-14
km/h men i fallet med separerade filer kunde hastigheterna ligga mellan 15-20 km/h.
Det poängteras i utvärderingen att transportservicen blir attraktivare om fordonen kan
hålla en medelhastighet på 13 km/h eller högre. Dock påpekas det att implementation av
ett ARTS-system inte nödvändigtvis leder till ökad användning av kollektivtrafik.
Därför förslås det att restriktioner behövs för att åstadkomma detta men att inställningen
gentemot restriktionerna kan förbättras om ett ARTS-system samtidigt införs.
Slutligen förutspår de att med den utvecklingstakt som ses idag gällande användandet
av ARTS-system och autonoma fordon kommer systemets användningsområde ha
utökats till mindre nischade sammanhang inom 10 år.
EZ10
EZ10 är företaget Easymiles autonoma "minibuss" som kan transportera upp till 12
personer, 6 sittande och 6 stående, i en hastighet kring 20 km/h. Fordonet navigerar
genom kameror, laser och olika typer av GPS. Fordonet förlitar sig på redundanta
uppfattningssystem för att detektera hinder och anpassar då sin rutt och hastighet för att
undvika dessa.
EZ10 har inte någon utpräglad front eller bakparti vilket gör att fordonet kan byta
riktning utan att behöva vända. Enligt Easymiles hemsida (2017) har den tre olika
operationslägen som de kallar för metro, buss och on demand. I metro läget följer EZ10
en förutbestämd tidtabell med utsatta stopp, i buss läget följer den en förutbestämd rutt
men stannar bara på de stationer som har efterfrågats av avstigande eller påstigande
passagerare. I on demand-läget däremot fungerar EZ10 mer som en taxi där resan
beställs via en mobilapplikation.
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Figur 3: EZ10 demostreras i Kista (Wikipedia, 2016)

Sedan 2016 har EZ10 testats på olika ställen i värden, figur 3 visar en bild från när
fordonet demonstrerades i Kista. Ett av testprojekten med EZ10 bedrivs i Helsingfors
och kallas Sohjoa. Det är ett samarbete mellan fler instutitioner som samordnas av
Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Syftet är att studera hur autonoma
fordon fungerar i olika trafiksituationer. Det autonoma fordonet verkar inte ha några
större problem med att hantera till exempel andra fordon som kastar sig ut framför den
utan saktar in och anpassar hastigheten till situationen (Fountai, 2016). För närvarande
uppstår dock vissa problem när till exempel en bil är dubbelparkerad då de EZ10 fordon
som deltar i projektet har begräsningar i hur mycket de kan ändra sin rutt. I testet rör sig
EZ10 fordonen enbart på rutter som de har lärt sig i förväg.
Navya Arma
Navya Arma är ännu en autonom "minibuss", som lanserades av det franska företaget
Navya i oktober 2015 (Navya, 2017). Detta elektriska fordon kan transportera upp till
15 personer, var av 8 sittande, i en hastighet på max 45 km/h. Som företaget själva
beskriver det bygger tekniken i Arma på tre delar. Dels uppfattningsförmåga som gör att
fordonet kan läsa av sin omgivning och upptäcka hinder. Den andra delen är
beslutsfattande och bestämmer fordonets färdväg. Den tredje kallar de navigation som
räknar ut den mest optimala rutten för fordonet. Datan som de tre delarna grundar sig på
samlas in genom fordonets olika sensorer, lidar, GPS, odometer samt kameror. Fordonet
är även utrustat med en nödstoppsknapp.
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Figur 4: Ett av Arma fordon som testas i Sion (Navya, 2017).

I januari 2017 har Arma genomgått kortvariga tester i Las Vegas Innovation District,
flygplatsen Heathrow i London samt Christchurch i Nya Zealand dock har dessa tester
enbart sträckt sig över några få dagar. Sedan december 2016 har fordonet testats på
Michigans Universitets testplats för autonoma fordon. Sedan 23 juni 2016 kör två
fordon en 1,5 km lång rutt i Sions centrum i Schweiz. Projektet kallas "SmartShuttle"
och drivs av företaget PostBus tillsammans med mobilitetslabbet Sion-Valais, i figur 4
visas ett av de fordon som används i projektet. Enligt hemsidan (PostBus, 2017) har
allmänheten möjlighet att testa att åka med de autonoma gratis tisdagar till torsdagar
under eftermiddagen. Om testet på rutten fungerar bra kommer fordonen eventuellt
testas på andra rutter i Sion.
Olli
Den 16 juni 2016 visade företaget Local Motors upp fordonskonceptet Olli, som är en
elektrisk ”minibuss” som förutom att vara autonom även kan kommunicera med
passagerarna genom artificiell intelligens, enligt pressreleasen (Kress et al. 2016). Olli
är uppkopplad till superdatorn IBM Watsons ”internet of things” och ska där igenom
kunna behandla stora mängder trafikdata men även kunna kommunicera med
passagerarna. Det ska bland annat gå att fråga hur långt det är kvar och få
rekommendationer om populära resmål i området. Det finns även planer på att Olli till
exempel ska få tillgång till passagerarnas Facebook-profiler för att kunna erbjuda en
mer personlig service.
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Figur 5: Det autonoma FMLM-fordonet Ollie (Local Motors, 2016)

Fordonet kan ta upp till 12 personer varav 6 sittande och har en maximal hastighet på 20
km/h. I nuläget är Olli inriktad på slutna miljöer, så som flygplaster och campus.
Resorna beställs med hjälp av en mobilapplikation. Enligt en artikel från CNN (Monks,
2016) har Olli testkörts i Washington sedan releasen med goda resultat och företaget
planerar en kommersiell lansering under 2017 i flera städer. Figur 5 föreställer fordonet
som visades upp vid pressrealeasen.
För att kunna köra autonomt är Olli utrustad med lidar sensorer, optiska kameror, GPS
samt en stötfångarsensor som automatiskt stannar bussen om den kommer i kontakt med
något. Fordonet är bland annat utrustat med regenerativa bromsar för att minska
elförbrukningen och kan färdas i snitt 3.48 km/kWh enligt produktspecifikationerna
(Keidel, 2016).
2getthere
Det tyska företaget 2getthere har tagit fram flera koncept på autonoma transportsystem
och även ett par olika typer av autonoma fordon som skulle kunna passa dessa. De är
involverade i flera projekt däribland har de haft ett projekt i staden Capelle aan den Ijsse
i Holland som inleddes redan 1999. Enligt deras hemsida (2getthere, 2017) rymmer
fordonet upp till 24 personer varav 12 sittande och transporterar runt 2500 passagerare
om dagen.
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Figur 6: 2getthere’s Parkshuttle i Holland (2getthere, 2017).

För närvarande kör fordonet, som visas i figur 6, en 1.8 km lång runda med 5 stationer.
Fordonen har inga operatörer ombord men övervakas av en extern operatör. Enligt en
nyhetsartikel från eurotransport (Harper, 2017) ska systemet förnyas i slutet av 2018
och fordonen kommer därefter även köras på vägar som delas med kommersiell trafik.
Parkshuttle förutspås därför bli det första autonoma systemet som körs tillsamman med
kommersiell trafik utan att ha en operatör ombord.
3.2 De autonoma fordonens utveckling
De autonoma fordonen som beskrivs i föregående avsnitt körs idag med en operatör
närvarande som kan rycka in om fordonet stöter på hinder eller det blir fel i systemet.
Som har setts i de olika testerna av autonoma fordon finns det faktorer som väderlek
och till exempel felparkerade bilar som kan skapa problematik för fordonen. Dock är det
rimligt att förutsätta att de här problemen inte påverkar fordonens operativa förmåga
lika mycket år 2030 och att det räcker att fordonen övervakas av en extern operatör.
Enligt ett PM från trafikanalys (Lindborg, 2015) finns det förutsägelser att tekniken för
helt autonoma fordon, fordon som uppnår nivå 5, ska finnas till år 2030. Dock kommer
det dröja längre innan autonoma fordon kommer vara dominerande på vägarna,
bedömningarna är att det kommer ta mellan 25-100 år (Lindborg, 2015). En
betydelsefull faktor för hur snabbt implementeringen kommer ske är vilka
förutsättningar transportpolitiken kommer ge för detta. Den 20:e april 2017 beslutade
den svenska regeringen om testkörning av autonoma fordon (Wendle). De nya reglerna
innebär att det måste finnas en ansvarig förare antingen i eller utanför fordonet. De nya
reglerna gäller testkörning men till hösten 2017 förväntas ett förslag över vad som
kommer krävas för att autonoma fordon ska tillåtas köra permanent. Hur de reglerna
utformas kommer ha en påverkan på hur den autonoma trafiken kommer utvecklas.
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3.3 Framtidsscenarier för autonoma fordon
Det är svårt att förutspå hur framtiden kommer att se ut då den påverkas av många olika
faktorer. Under 2016 har två workshops anordnats av Integrated Transport Research
Lab (ITRL) på Kungliga Tekniska Högskolan, där 40 experter från olika områden har
samlats för att diskutera framtiden i Sverige med autonoma fordon kan komma att se ut.
Under ett seminarium som hölls den 9:e mars (Pernestål Brenden, 2017) presenterades
de fyra olika scenarier som detta resulterade i. En tolkning av de olika scenarierna och
vilka faktorer som påverkar dessa följer nedan. Dock är alla scenarier som beskrivs
nedan åt det mer extrema hållet och troligtvis kommer framtiden inte enbart vara ett av
dessa scenariot utan ha inslag av flera. I det här arbetet har fokus legat på ett
framtidsscenario som kan placeras emellan ”Follow the path” och ”Shared is the new
black” men även inslag från de andra scenarierna har inte uteslutits.
Same, same, all the differences
Om man tänker sig att samhället liknar dagens men att det införs flera förordningar
gällande parkering, ökad trängselskatt, restriktioner mot fossila bränslen bland annat
kommer det sätta ökande krav på elektriska fordon. Samtidigt finns en rädsla och
motvilja mot att dela data, kanske för att det finns en vilja att behålla sin personliga
information hemlig eller misstro mot systemet. Därför förväntas lätta elektroniska
fordon vara dominerande för FMLM-transport, så som små bilar och elektriska cyklar,
då dessa bevarar integriteten samtidigt som de uppfyller restriktionerna. Troligtvis
kommer de användas till att pendla individuellt till ett kollektivt färdmedel så som tåg
eller tunnelbana som sedan tar resenärerna resterande biten in till stadens centrum.
Ur ett hållbarhetsperspektiv har avgaser och luftföroreningar troligtvis minskats tack
vare de elektriska fordonen. Dock kommer det finnas fler fordon vilket leder till att
problem som trängsel och partiklar från däck fortfarande finns.
Follow the path
Istället för införda restriktioner så är det marknaden som får bestämma in det här
scenariot. Det finns fortfarande en rädsla för att dela med sig av data vilket skulle kunna
bero på risken för cyber attacker. Osäkerheter driver utvecklingen, kanske slår
elektrifierade fordon igenom för att oljan börjar ta slut eller så finns fossila bränslen
kvar för att tilltron på elektriska fordon är bristfällig. En uppmärksammad olycka med
ett autonomt fordon skulle kunna bromsa utvecklingen av dessa. Även i det här
scenariot finns fler fordon än idag och de kör flera fordonskilometer än i nuläget.
Beroende på trenderna på marknaden är det svårt att vet hur hållbarheten ser ut i det här
scenariot. Med tanke på att inga förordningar har införts för att gynna denna är det dock
troligt att det här scenariot inte är särskilt gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv.
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What you need is what you get
Om marknaden fortfarande får bestämma men motvilja mot att dela har försvunnit är
det här scenariot troligare. I dagens läge riktar till exempel sidor som Facebook-reklam
beroende på vad personen har sökt på. I den här framtiden kommer även tjänster vara
riktade baserat på information om personens vanor med mera. Här kommer marknaden
troligtvis domineras av några få stora företag som har sina egna ekosystem och
tillhandahåller flera tjänster. Till exempel kan de tillhandahålla fordon för 4-12 personer
som till exempel kör dig till och från deras butiker.
I det här scenariot kommer kravet på intelligenta fordon vara stort. Fordonen kommer
behöva anpassa sig till infrastrukturen och kunna hantera olika situationer de hamnar i.
För att erbjuda kundservice utan att behöva vara bemannade skulle fordon med
artificiell intelligens vara vanligt här.
Hållbarhetsvinsterna i det här scenariot kommer från att fordonsparken minskar och
företagen satsar på elektriska fordon för att hålla ner kostnaderna. Dock drivs
utvecklingen snarare av ett vinstintresse än ett gediget hållbarhetstänk.
Shared is the new black
I det här scenariot är fokus på hållbarhet en stark drivande faktor. Här kommer det
finnas förordningar samtidigt som en tilltro till systemet och en vilja att dela. Här
kommer en beslutande aktör så som till exempel Stockholms stad tillsammans med
kommersiella aktörer tillhandahålla och styra transporterna. Här skulle bilar helt ha
kunnat avskaffas och all transport som inte är gång- eller cykeltrafik sker kollektivt.
Infrastrukturen kommer i det här scenariot vara anpassad för autonoma fordon, vilka
kommer att komplettera tåg och tunnelbana.
Det här scenariot är det som har flest fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv då fordonen
delas och transporten sker på ett miljömässigt sätt. I det här scenariot kommer det finnas
färre fordon än i dagens läge och problem med trängsel och partiklar från däck kommer
vara mindre.
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4. FMLM-fordonens användning under en vardag
En av de stora utmaningarna med FMLM transport är att den ska gå att anpassa till olika
människor och situationer. Kraven på restid, flexibilitet, avgångstäthet, närhet, säkerhet
och förvaring förändras med tidpunkt på dagen och användare. För att utreda detta har
personas i form av två fiktiva familjer använts för att konkretisera vilka transportbehov
och resvanor en familj boende i Åkersberga kan ha under en vardag. Även ett scenario
över hur en dag i ett FMLM-fordons liv kan se ut tagits fram för att undersöka vilka
problem som kan uppstå vid användandet av ett autonomt FMLM-fordon. Det har
använts för att få fram vilka tekniska krav som ställs på fordonet och systemet beroende
på väder, tidpunkt och resenärer.
Familjernas resvanor baseras delvis på resvaneundersökningen (trafikförvaltningen,
2016). För att beräkna sträckor och restid har Google Maps ruttverktyg använts
(Google Maps, 2017). För att beräkna restiden med ett FMLM-fordon har en
snitthastighet på 20 km/h antagits och att FMLM-fordonet i vissa fall kan färdas på
cykelvägar.
4.1 Familjen Andersson
Familjen Andersson består av Anna och Björn samt deras tre barn Charlie, Denise och
Enya. Familjen bor i en villa på Svärtavägen i Åkersberga och har ca 3 km in till
Åkersberga centrum och bor 600 m från närmaste busshållplats.
Anna jobbar på Handelsbanken i Åkersberga som ligger i centrum och Björn jobbar på
företaget Spectrogon som ligger i Arninge. Charlie som är 7 år och Denise som är 11 år
går i Margretelundsskolan som ligger 450 m från huset. Enya som är 14 år går på
Tråsättraskolan som ligger 500 m från huset.
Kl. 07.00: Björn åker till jobbet på Spectrogon i Arninge.
I dagsläget finns ingen station i Arninge men det kommer byggas innan år 2030, därför
beräknas restiden till stationen Hägernäs som för tillfället är stationen efter Arninge.
Restiderna till jobbet med olika färdmedel visas i tabell 1.
Tabell 1: Restider till jobbet i Arninge

Bil tar 16-24 min beroende på kö.
Kollektivt i dagsläget innebär Gå-Buss-Roslagsbanan-Buss och tar ca 45 min
beroende på väntetider.
FMLM-fordon från hemmet till Roslagsbanan innebär restid på drygt 25 min totalt.
Som kan ses i tabellen kan restiden kollektivt förkortas med ca 20 min om han kan
färdas med ett FMLM-fordon hemifrån till stationen i Åkersberga centrum. Denna resa
skulle ta ca 10 min med ett FMLM-fordon istället för drygt 16 min om han först skulle
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behöva gå till hållplatsen och sedan åka buss till centrum. Förkortade vätetider gör även
att den totala restiden kan förkortas med ett FMLM-fordon.
Kl. 07.45: Anna åker till jobbet på Handelsbanken i Åkersberga.
Som tabell 2 visar tar det bara några minuter längre tid för henne att cykla till jobbet än
att ta bilen. Är det däremot dåligt väder eller hon ska handla eller likande på hemvägen
kommer hon troligtvis välja att ta bilen ändå. Tar hon bilen kanske hon även lämnar
barnen Charlie och Denise på skolan vilket innebär en omväg på ca 1 km. Dock skulle
hon kunna tänkas ta ett FMLM-fordon om alternativet fanns då restiden bara är något
längre än med bil. Om FMLM-fordonet även kan köra vissa sträckor på cykelväg skulle
restiden kunna förkortas till ca 10 min.
Tabell 2: Restider till jobbet i Åkersberga

Med bil tar resan ca 8 min beroende på kö.
Att cykla beräknas ta 11 min och sträckan är 3.4 km.
Kollektivt i dagsläget innebär Gå-Buss-Gå och tar ca 20 min.
FMLM-fordon från hemmet till Åkersberga centrum skulle ta ca 12 min.
Kl. 07.45: Enya åker till Tråsättraskolan.
Avståndet till skolan är 500m, vilket är på gränsen till att FMLM-fordon ska kännas
relevant. Här är det troligare att Enya cyklar eller går, men eventuellt skulle hon kunna
få skjuts av Anna om hon tar bilen då skolan ligger längs vägen.
Kl. 07.45: Charlie och Denise åker till Margretelundskolan.
Sträckan är bara 450 m och består huvudsakligen av cykelväg. Därför är det troliga att
de går eller cyklar till skolan om de inte får skjuts av Anna. Dock är det en omväg att
åka bil till skolan.
Kl. 15: Enya slutar skolan och åker hem, alternativt till en kompis eller in till
centrum.
Här skulle ett FMLM-fordon kunna vara relevant för resa in till centrum eller till en
kompis som bor längre från skolan.
Kl. 16: Björn åker hem från jobbet.
Samma restider som till jobbet med eventuella variationer på grund av köer. Eventuellt
gör han något ärende på hemvägen vilket gör att han avviker från rutten och kan ha mer
packning med sig hem.
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Kl. 16: Anna åker hem.
Om hon handlar på vägen hem behöver hon kunna transportera dem på ett enkelt sätt.
Därför är det troligt att hon i dagens läge skulle välja att ta bilen för att slippa gå eller
cykla med matkassar. Med ett FMLM-fordon som stannar nära butiken och hemmet
skulle det kunna bli ett alternativ till att ta bilen.
Charlie och Denise blir antingen hämtade av Anna eller går/cyklar hem.
Kl. 18: Charlie åker på hockeyträning i Åkersberga sporthall.
Då han ska ha mycket utrustning med sig behöver den transporteras på ett bra sätt,
därför är cykel inte ett relevant färdmedel i det här fallet. Om han ska åka buss innebär
det först en 600 m promenad och sedan ett bussbyte vilket gör att det inte heller känns
som ett relevant alternativ. I dagens läge är det troligast att han får skjuts vilket innebär
en 4.3 km lång resa som tar 10 min. I det här fallet skulle ett FMLM-fordon som kör
från hemmet till sporthallen vara ett alternativ, restiden blir då ca 13 min. Dock är
Charlie bara 7 år och det är tveksamt om föräldrarna låter honom åka till träningen själv,
för att det ska hända krävs en stor tillit till systemet. Om en förälder ska åka med
behöver det vara mer ekonomiskt och/eller smidigare än att åka bil för att de ska välja
att åka med ett FMLM-fordon istället.
Kl. 18: Denise åker till ridningen på Skånsta Ryttare.
Då det är 6.1 km att cykla och att resa kollektivt innebär totalt 1.1 km att gå och två
byten mellan bussar är bil det mest relevanta alternativet i dagsläget. Bilresan är 5.6 km
och tar 12 min. Då sträcka är relativt lång är det tveksamt om det är rimligt att köra hela
resan med ett FMLM-fordon vilket i så fall skulle ta ca 17 min. Däremot skulle ett byte
mellan två FMLM-fordon kunna vara relevant om bytestiden är kort och det innebär att
hon kommer hela vägen fram till ridskolan.
Effekter av att använda FMLM-fordon
När det kommer till familjens vardag skulle ett FMLM-fordon som kan ta dem mellan
hemmet och Åkersberga centrum/station vara till stor fördel. I så fall skulle det bli mer
attraktivt för både Anna och Björn att åka kollektivt till och från jobbet. När det
kommer till att skjutsa till vänner och träningar skulle även ett FMLM-fordon kunna
vara till hjälp men då framförallt för Enya men även för Denise som skulle kunna resa
mer själva. I Charlies fall är det troligt att en förälder vill följa med och då kommer de
troligtvis välja att ta bilen.
4.2 Familjen Bergqvist
Familjen Bergqvist består av Fredrik, Gabriella och deras 16 år gamla son Henning. De
bor på Norra Åsvägen 48 i Åkersberga och har ca 2.5 km till Åkersberga centrum och
650 m till stationen Tunagård på Roslagsbanan. Fredrik jobbar som investmentkonsult
på ett företag vid Östermalmstorg, Gabriella jobbar som mäklare på fastighetsbyrån i
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Åkersberga centrum och Henning går på Österåkers gymnasium. På fritiden går de på
kulturevenemang inne i Stockholm och Henning åker ibland till Täby centrum för att gå
på bio med sina kompisar.
Kl. 07: Fredrik åker till jobbet vid Östermalmstorg.
Tabell 3 visar hur lång tid et tar för honom att åka till jobbet med olika färdmedel.
Tabell 3: Restider till jobbet vid Östermalmstorg

Med bil tar resan 40 min-1 timme beroende på hur stora köer det är.
Kollektivt i dagsläget innebär Gå-Roslagsbanan-Gå och tar ca 50 min beroende på
väntetider.
FMLM-fordon från hemmet till Roslagsbanan innebär restid på drygt 40 min.
Tar han bilen behöver han trängselskatt och eventuell parkering vid jobbet. Om han
istället åker kollektivt måste han först gå 650 m till stationen vilket tar ca 9 min. Blir
han däremot hämtad av ett FMLM-fordon vid hemmet som kör till stationen tar den
resan ca 3 min istället och han slipper även riskera att bli svettig eller smutsig när han
ska ta sig till stationen.
Kl. 07.45: Gabriella åker till jobbet på fastighetsbyrån i Åkersberga.
Med bil är sträckan 3.0 km och tar ca 8 min, om hon istället cyklar är sträckan 2.5 km
och tar ungefär lika lång tid. Troligtvis kommer kläder och väder påverka om hon väljer
att cykla eller ta bilen till jobbet. Att åka kommunalt är troligtvis inte ett alternativ hon
överväger i dagens läge så det tar längre tid att gå till roslagsbanan än det tar att cykla
till jobbet. Skulle ett FMLM-fordon däremot transportera henne hemifrån till jobbet
skulle det ta ca 9 min och kunna vara ett alternativ till bilen då vädret inte lämpar sig för
att cykla.
Kl. 07.55: Henning åker till Österåkers gymnasium.
Skolan ligger 2.4 km från hemmet och troligtvis åker han cykel eller moped vilket ca 8
min vilket är kortare tid än det tar för honom att gå till roslagsbanan vilket även skulle
innebära att han sedan behöver gå från roslagsbanan till skolan. Är det dåligt väder
kanske han får skjuts av Gabriella om hon tar bilen till jobbet. Även för Henning skulle
ett FMLM-fordon som tar honom hemifrån till skolan kunna vara attraktivt då restiden
skulle vara ungefär den samma som för bil eller cykel.
Kl. 16 Henning åker till Täby centrum för att gå på bio med en kompis.
Om han åker direkt från skolan är det nära till roslagsbanan som tar dem till Täby
centrum på knappt 20 min men om han ska åka hemifrån måste han först gå 650 m eller
om han väljer att cykla tar det 3 min. Henning kanske inte upplever att cykla till och
från stationen som något större problem då han inte har möjligheten att åka bil. Åt andra
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sidan kan han inte cykla om det är väldigt halt på vintern och då måste han gå. I det
fallet skulle ett FMLM-fordon som tar honom till stationen göra resan betydligt mer
bekväm.
Kl. 17 Fredrik och Gabriella åker hem vilket innebär samma resa som när de ska åka
till jobbet.
Även vid den här tiden riskerar Fredrik att hamna i kö på vägen hem och han måste
betala trängselskatt om han tar bilen. Om han istället åker hem några timmar senare för
att han gör något i centrum eller jobbar övertid kan restiden kollektivt förlängas med 515 min på grund av att tunnelbanan inte tajmar roslagsbanan. I det fallet skulle ett
FMLM-fordon inne i Stockholm centrum som kan ta honom till roslagsbanan kunna
minska restiden och göra det mer smidigt att åka kollektivt.
Effekter av att använda FMLM-fordon
Även för den här familjen är ett FMLM-fordon som kan ta den till och från Åkersberga
centrum en stor fördel och förenklar deras kollektiva resor. Även ett FMLM-fordon som
kan ta dem mellan hemmet och Tunagård station skulle underlätta deras vardag då de
har så pass långt till stationen. Om det är fint väder kanske det inte upplevs som något
problem att gå eller cykla till stationen men om det regnar eller är väldigt kallt blir resan
betydligt mer obekväm.
4.3. En dag i ett FMLM-fordons liv
Scenariot som har tagits fram utspelar sig tisdagen den 12:e november år 2030.
Kl. 05: Ett autonomt FMLM-fordon utgår från Åkersberga station för att köra dagens
första arbetspendlare.
Det är mulet och temperaturen ligger precis på minussidan. Föregående dag har det
kommit snöblandat regn som nu har fryst på under natten och alla vägar har ännu inte
blivit saltade och sandade. Fordonet anpassar hastigheten till det hala underlaget och kör
lite långsammare än vanligt. Därför förlängs restiden för passagerarna något men
belastningen är relativt låg och fordonet kan därför täcka alla resor.
Kl. 07: Temperaturen har sjunkit några grader och morgonrusningen har börjat.
Det har börjat regna och efterfrågan på FMLM-fordon är högre än vanligt. Den höga
belastningen gör att fordonen har svårt att täcka efterfrågan och väntetiden på fordonen
blir något längre än vanligt. Mitt under rusningen sker en olycka strax före korsningen
Söralidsvägen-Söravägen vilket begränsar framkomligheten. Fordonet som är påväg till
Åkersberga centrum blir informerad av olyckan av en extern operatör när det kör ut från
Tråsättravägen. För att fordonet ska undvika att fastna i kö lägger det om sin rutt, dock
leder detta till att restiden förlängs och passagerna riskerar att missa sitt anslutande tåg.
Väntetiden på fordonet och väntetiden på tåget blir därför längre än vanligt.
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Genom att informera användarna om de förlängda res- och väntetiderna har de
möjlighet att planera sin resa längre i förväg. Ju tidigare fordonet får information om
olyckan desto snabbare kan det hitta en ny rutt. Om fordonet dessutom kan köra på
vissa cykelvägar har det större möjlighet att lägga om sina rutter och undvika köer
vilket gör att restiden inte behöver påverkas lika mycket.
För att minska den höga belastningen kan information om alternativa kollektiva
färdmedel ge till användarna för att jämna ut belastningen över hela
kollektivtrafiknätverket. Eventuellt skulle det även kunna finnas autonom fordon som
framför allt är inriktade på transport som har möjlighet att köra personer då efterfrågan
är hög som kan ta en del av belastningen.
Kl. 10: Trafiken flyter på som vanligt och belastningen har minskat.
Fordonet kan åter igen operera utan förseningar. Fordonet behöver även byta batteri
vilket det gör kring den här tiden. Därför är fordonet ur bruk en stund men efterfrågan är
lägre så det påverkar inte väntetiderna nämnvärt.
Ett smidigt sätt att byta batterier i fordonen gör att dessa inte behöver vara ur bruk en
längre stund som om fordonet skulle laddas. Om fordonen byter batterier vid olika
tidpunkter blir påverkan på kapaciteten mindre.
Kl. 11: En person med rullstol vill åka från Åkersberga centrum till Lillbrostigen.
För att passageraren ska kunna stiga av och på utan hjälp behöver fordonet anpassa
hållplatserna. Passageraren kommer även behöva mer tid till av och påstigning vilket
gör att restiden för övriga passagerare kan förlängas något. Däremot kan fordonet inte
transportera lika många personer då rullstolen tar mer plats vilket gör att antalet stopp
längs resvägen blir färre.
Om fordonet har en ramp eller liknade som fälls ut automatiskt när någon ska stiga på
med rullstol eller liknande blir det lättare att kliva av och på. Då blir även fordonet mer
flexibelt när det gäller hållplatser. På just den här sträckan kan även resvägen förkortas
med upp till 1 km och fordonet delvis kan köra på cykelväg (Google Maps, 2017).
Kl. 13: Efterfrågan är låg.
Det är svårt för fordonet att lägga rutter där det kan transportera flera passagerare utan
att behöva köra omvägar. Därför förlängs både väntetid och restid. Ett sätt att
upprätthålla flexibiliteten och korta restiden skulle kunna vara att fordonet samtidigt kör
ut paket. Genom att kombinera person- och godstransport kan fordonets kapacitet
utnyttjas även när efterfrågan på persontransport är låg. Dock innebär detta att fordonet
till viss del även måste anpassas för varutransport, och att det kan behövas någon som
åker med fordonet för att lyfta av varorna vid rätt adress.
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Kl. 15: Fordonet åker in för batteribyte innan eftermiddagsrusningen börjar dra
igång.
Det regnar fortfarande och belastningen är högre än vanligt. Väntetiderna är därför
fortfarande längre än vanligt. Samma åtgärder som föreslogs vid morgonrusningen
skulle kunna förbättra situationen även här.
Kl. 23: Efterfrågan är väldigt låg och vissa av de andra kollektiva färdmedlen slutar
gå.
Nu är det bara ett fåtal personer som vill åka och resmålen är spridda. Här behövs
fordonen för att kunna komplettera avsaknaden av annan kollektivtrafik samt för att
göra att passagerarna känner sig trygga när de ska resa på natten. Därför kan fordonen
fungera mer som taxiverksamhet under natten och köra färre personer per rutt. För att
det ska bli ekonomiskt hållbart kanske ett högre pris tas för resor under natten. På helger
är det däremot fler som färdas nattetid och då kanske fordonen ska fungera som vanligt.
Leverans av paket skulle även kunna vara ett sätt att utnyttja fordonens kapacitet under
natten. Till skillnad från dagtid kanske det snarare är paket till företag som ska levereras
eller utkörning av reklam och tidningar vilket ofta sker nattetid.
Kl. 4.30: Början på nästa dag.
Fordonen städas innan de ska börja köra arbetspendlare igen och batteriet byts mot ett
fulladdat.

22

5. Implementering av FMLM-fordon i Åkersberga
Syftet med att implementera FMLM-fordon i Åkersbergas transportsystem är att öka
hållbarheten, framför allt i den ekologiska och sociala dimensionen. Tanken är att
fordonen ska erbjuda effektiv FMLM transport på kortare sträckor och på så sätt fler av
de som idag transporterat sig med bil att åka kollektivt. I en omvärldsanalys gjord av
Kiros Future (Lindgren, 2015) för Sörmlandstrafik med fokus på ett modernt
kollektivtrafiksystem 2030 finns följande motivering till varför det skulle vara
fördelaktigt att använda sig av autonoma fordon.
”Autonoma bilar och andra småfordon som komplement till
masstransportlösningar med buss och spårbunden trafik som tar hand
om de stora transportflödena i rusningstid kan därmed komma att
erbjuda ett betydligt mer flexibelt och heltäckande nät av
transportlösningar i rummet och över dygnet.”
I examensarbetet, Kollektivtrafik och autonoma fordon (Wirén, 2016), undersöks hur
autonoma fordon i en carpool skulle kunna kombineras med kollektivtrafiken i Malmö.
I rapporten används en modell där resa med autonoma fordon är relevant för sträckor
med en gångtid på över 2.5 minuter och restiden med autonomt fordon från en
hållplats/byte aldrig är längre än 10 min. Baserat på den här modellen bör FMLMfordonen i Åkersberga användas till sträckor mellan 400 m – 4 km, på kortare sträckor
är det lämpligare att gå och på längre sträckor bör andra kollektiva färdmedel användas.
5.1 Antal fordon som behövs
För att undersöka hur många FMLM-fordon som krävs för att täcka olika andelar av de
resor till jobbet som idag sker med bil har överslagsberäkningar gjorts med hjälp av data
från undersökningen av resvanor vilket kan ses i tabell 4 (Trafikförvaltningen, 2016).
Tabell 4: Resedata för Österåkers kommun

Antal resor en vardag
34 000 st.

Till/från arbete
37 %

Med bil
58 %

Det antas att 75 % av de som bor i Österåker kommun bor i Åkersberga, utifrån detta
sker totalt 5500 resor med bil till eller från arbetet under vardagar i Åkersberga.
Den högsta belastningen sker under morgonrusningen och eftermiddagen. Eftersom att
det är en tydlig pik mellan kl. 07-08 betraktades den när kapaciteten beräknades,
resefördelingen över dygnet visades i figur 1. För att beräkna hur stor andel av resorna
som sker mellan kl. 07-08 beräknades kvoten mellan antalet resor som sker då och
totala antalet resor under ett helt dygn. Resultatet visas i tabell 5.
Tabell 5: Resor i Åkersberga mellan kl. 07-08 till/från arbete

Andel resor mellan kl. 07-08
24 %

Antal resor mellan kl. 07-08
1300 st.
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Sedan betraktades de resor som sker på fritiden med bil mellan kl. 13-14 en vardag då
belastningen är låg vilket visas i figur 6.
Tabell 6: Resor på fritiden i Åkersberga mellan kl. 13-14

Andel resor mellan kl. 1314
9%

Antal resor på fritiden med
bil
73 %

Antal resor mellan kl. 13-14
190 st.

Om man antar att ett FMLM-fordon har plats för 12 personer och hinner köra två resor
på en timme och är fullsatt har FMLM-fordonet kapacitet att ersätta 24 bilresor där bara
en person färdas i bilen. Hur många FMLM-fordon som behövs för att ersätta olika
stora andelar av biltrafiken visas i tabell 7. Vid morgonrusningen antas fordonen vara
fulla och mellan kl.13-14 antas fordonen vara halvfulla.
Tabell 7: Hur stor andel av bilresorna olika antal FMLM-fordon kan ersätta

Antal FMLM-fordon
27 st.
17 st.
6 st.

Andel bilresor till/från arbete
som ersätts mellan kl. 07-08
50 %
30 %
10 %

Andel bilresor på fritiden
som ersätts mellan kl. 13-14
167 %
100 %
33 %

Om en fordonsflotta på 10 st. FMLM-fordon antas operera enligt ovan har den kapacitet
att ersätta 18 % av bilresorna till arbetet under morgonrusningen, förutsatt att fordonet
är fullt, och 60 % av bilresorna på dagen, förutsatt att fordonet är halvfullt. MatLabkoden och indata som har använts vid beräkningarna finns i bilaga 1.
5.2 Anpassning av infrastrukturen
Föreliggande infrastruktur i merparten av Sveriges tätorter har, alltsedan bilens
transformation från "exotisk rikemansleksak" till "var mans egendom" under
efterkrigstidens starka ekonomiska utveckling, anpassats efter personbilar och deras
behov av utrymme. En tydlig trend som till viss del fortfarande håller sig är fenomenet
med stora handelsplatser belägna något utanför stadskärnan, t.ex. Hansa City utanför
Kalmar. Även Stockholms stad skulle med lite god vilja kunna liknas vid en sådan
handelsplats, åtminstone för de dryga 300 000 personer som arbetspendlar in till staden.
Men i och med Stockholms Läns Landstings arbete med Regionala Stadskärnor
(Rosenqvist, 2013), ett ambitiöst och långsiktigt arbete för att stärka decentraliseringen
och minska bilberoendet i regionen, öppnas möjligheter att anpassa infrastrukturen mot
mer hållbara alternativ – som FMLM-fordon.
Tänkbara krav/önskemål på infrastrukturen är:
•
•
•

särskilda filer för FMLM-fordon,
nätverk för kommunikation mellan ledningscentral/fordon och fordon/fordon,
flexibla (mobila/virtuella) hållplatser,
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•
•
•
•
•
•

beröringsfri/automatisk betalning,
omarbetning av befintlig turplanering – FMLM-fordonen bör implementeras
från början i kollektivtrafiksplaneringen, ej i efterhand,
dedikerade hållplatser/ramper för de med funktionsnedsättningar,
anpassa cykelvägnätet för att kunna husera FMLM-fordon (breddning,
ljuskorsningar, siktförbättringar etc.),
välplanerade depåer för service/förvaring/batteriladdning etc.,
omledningar av tyngre trafik för att minska olycksrisker.

5.3 Krav på fordon
För att FMLM-fordonet ska utföra det uppgifter som önskas behöver det uppfylla ett
antal krav. Några av de viktigaste kraven presenteras här men en fullkomlig lista finns
samlad i en kravspecifikation i bilaga 2.
Funktionella krav
För att fordonet ska kunna köra självständigt och klara av olika situationer som uppstår
behöver det uppnå minst nivå 4 av automatisering enligt (SAE, 2014). Ju högre nivå av
automatisering fordonet uppnår desto mer komplexa situationer kan det hantera utan
assistans. Det är till exempel bra om fordonet själv kan lägga om sin rutt om ett
framkomlighetshinder uppstår i form av en olycka eller kö för att minimera eventuella
förseningar.
För att optimera fordonens användning vid olika tidpunkter bör fordonet dels kunna
följa förutbestämda rutter med angivna hållplatser, liknande vanlig busstrafik, när det är
hög belastning men även kunna anpassa egna rutter och hållplatser utifrån efterfrågan
när belastningen är lägre.
Det är viktigt att passagerarna känner sig trygga och säkra i fordonet. Därför behöver
det finnas möjlighet för passagerarna att larma och trigga nödstopp. Fordonet bör även
övervakas externt av en person som kan larma och ingripa om fordonet inte fungerar
som det ska eller något händer passagerarna.
För att göra fordonet användarvänligt och tillgängligt för så många som möjligt behöver
fordonet vara anpassat till personer med funktionsnedsättningar. Det ska även vara
möjligt att färdas med barnvagn och kunna förvara väskor och varor under resan. Om
fordonet dessutom har möjlighet att anpassa resan efter resenärerna och deras syfte kan
användarvänligheten ökas.
Begränsande krav
Fordonet måste erbjuda säker transport, därför ska fordonet vara konstruerat så att
passagerarna skyddas mot allvarliga skador vid krock i fordonets maxhastighet. För att
undvika kollisioner med andra fordon och trafikanter måste fordonet även kunna
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hantera de trafiksituationer som uppstår i så hög grad som möjligt. För att fordonet ska
vara säkert är det även viktigt att det är skyddat mot kapning och virus.
För att transporten ska bidra till mer hållbarhet ska fordonet enbart gå på förnybara
bränslen men det är önskvärt att även tillverkningen och fordonets livscykel har låg
miljöpåverkan.
Övriga krav
I övrigt är det viktigt att FMLM-transportsystemet är lätt att använda. Ett krav är då att
resan ska kunna gå att boka via internet och det är fördelaktigt om bokningsverktyget är
lätt att använda. För att underlätta ytterligare är ett önskemål att resan betalas
automatiskt så att inga biljettkontroller behövs.
Ett annat krav är att fordonet ger en påminnelse om passageraren inte stiger av vid sin
slutdestination. Önskvärt är även att passageraren får en påminnelse/notis när fordonet
är vid deras hållplats/strax är framme/blir försenat. En funktion som gör att det går att se
var fordonet befinner sig skulle även kunna vara attraktivt för användaren.
5.4 Hållbarhetseffekter
För att analyserar hållbarhetseffekterna har de tre dimensionerna ekonomisk, social och
ekologisk hållbarhet betraktats. Dessa har sedan delats in i de sex hållbarhetsaspekterna
(Toth-Szabo, Várhelyi och Hiselius, 2012) effektivitet, ekonomisk och social
tillgänglighet, säkerhet, liveability, utsläpp och resursanvändning. Utifrån dessa har de
positiva och negativa hållbarhetseffekterna kartlagts.
Ekonomisk hållbarhet
Fordonen har potentialen att bidra till effektivitetsaspekten genom att de kan användas
non-stop på ett energieffektivt sätt. Eftersom att fordonen är förarlösa är driftkostnaden i
princip den samma oavsett vilken tid på dygnet fordonet används. Driftkostnaden
kommer även bli lägre då en person kan hålla uppsikt över flera fordon och
lönekostnaderna kan fördelas. Transporten kan även göras mer effektiv genom att den
kan anpassa till behov och efterfrågan.
Inom aspekten tillgänglighet kan fordonen inom den ekonomiska dimensionen bidra till
kortare restider både till och från arbetet som på fritiden. De ökar även tillgängligheten
då de kan användas av personer som inte har möjlighet att köra bil eller saknar tillgång
till bil. Även personer som inte har möjlighet att cykla eller gå längre sträckor kan
använda fordonen. Resultatet blir då att personer vars rörlighet är begränsad av
utformningen av dagens transportsystems kommer få en ökad tillgänglighet (Wirén,
2016). Det är en effekt som även kan inkluderas i den sociala dimensionen.
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Social hållbarhet
Den förbättrade tillgängligheten som fordonen erbjuder bidrar även till att den social
hållbarheten ökar. I och med att fordonen även kan transportera barn förbättras även
aspekten liveability. Ett mått på liveability enligt HASTA (Toth-Szabo, Várhelyi och
Hiselius, 2012) är hur många barn som tar sig till skolan med annat medel än bil.
FMLM-fordonen kan anpassa hållplatser till efterfrågan vilket gör att barnen kan färdas
hemifrån till skolan utan att behöva gå iväg till en fysik hållplats. Fordonen skulle på så
sätt kunna fungera som skolskjuts och transportera barn som idag åker bil till skolan.
Ytterligare en indikator på liveability är antalet överfall som sker inom
transportsystemet och hur säkra användarna känner sig. I och med att fordonen och
passagerarna ständigt övervakas externt borde risken för överfall vara liten. Det finns
även möjlighet för passagerarna att larma om något händer med eller på fordonet. I och
med att fordonen kan anpassa hållplatser till efterfrågan kan de även köra närmare
passagerarnas start och slutmål. Det är något som framför allt kan ha stor inverkan på
passagerarnas trygghetskänsla när de färdas på natten då de slipper gå till och vänta vid
fysiska hållplatser. Kalmar länstrafik har till exempel infört åtgärden nattstopp på sina
bussar, där passagerare som färdas efter kl. 21 kan begära om att bli avsläppta mellan
två ordinarie hållplatser längs busslinjen. Enligt deras hemsida (Klt, 2017) har andelen
som avstår att resa med kollektivtrafik nattetid minskat sedan möjlighet till nattstopp
infördes.
En annan hållbarhetsaspekt inom den sociala dimensionen är säkerhet vilket kan mätas
genom att undersöka personskaderisken. Autonoma fordon har stor potential att
förbättra hållbarheten inom den här aspekten då de eliminerar den mänskliga faktorn.
Av alla olyckor som sker i trafiken anses 65 % helt bero på den mänskliga faktorn
(Forward, 2008) och av alla dödsolyckor år 2015 var 29 % alkohol- eller drogrelaterade
(trafikverket, 2016). Då fordonen är autonoma påverkas deras körförmåga inte av
mänskliga faktorer så som alkoholpåverkan, drogpåverkan, trötthet och ofokuserade
förare. På så sätt kan de autonoma fordonen bidra till färre olyckor och därmed till ökad
säkerhet i trafiken.
Att införa autonoma FMLM-fordon i Åkersberga har även potential att minska
användandet av personbilar och större utnyttjande av kollektivtrafiken. Som tidigare
nämnts har en fordonsflotta på 10 fordon potential att ersätta 18 % av bilresorna till
arbetet vid morgonrusningen. Färre antal bilresor kommer bidra till mindre trängsel
vilket minskar restiden och bidrar till att förbättra den tillgängligheten. Färre bilar bidrar
även till mindre olycksrisk och mindre utsläpp vilket är en viktig aspekt inom ekologisk
hållbarhet.
Ekologisk hållbarhet
Skadliga partiklar i luften som beror på slitage av däck och vägbana har blivit ett
problem för Stockholm. Stockholm stad har sedan 2014 klarat av miljökvalitetsnormen
PM10, vilket partiklarna kallas, men klar inte av de strängare miljökvalitetsmålen
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(Stockholm stad, 2017). Problemen med partiklar i Åkersberga är inte lika stort men en
minskning av partiklar i luften skulle fortfarande ha en positiv inverkan. Vägtrafiken
beräknas stå för 86 % av partiklarna i Stockholm (Stockholm stad, 2017) och en
minskad belastning på vägtrafiknätet skulle därför ha en positiv inverkan på
partikelnivåerna.
Den minskade biltrafiken bidrar även till en annan ekologisk hållbarhetsaspekt,
nämligen lägre utsläpp av växthusgaser. Hur stor inverkan de autonoma FMLMfordonen kommer ha på detta är dock svårt att förutspå då det kommer bero på vilka
som väljer att åka med FMLM-fordonen. Om det är personer som redan äger bilar som
går på förnybara bränslen kommer utsläppen inte minska. Är det däremot personer som
äger bilar som går på icke förnybara bränslen kommer utsläppen från dessa minska när
de väljer att färdas kollektivt istället.
Inom den ekologiska dimensionen kan även positiva hållbarhetseffekter beträffande
resursanvändning uppstå, genom att färre bilar i omlopp gör att kraven på parkeringsoch vägutrymme minskar. Den frigjorda marken kan sedan användas för att öka olika
hållbarhetsaspekter. Till exempel kan markytan användas till bostäder och på så sätt
förbättra tillgängligheten och liveability.
När det kommer till resursanvändning kommer de autonoma FMLM-fordonen även
kunna bidra till en ökande användning av förnybara bränslen. Enligt
europakommissionens mål (2011) ska användandet av icke-förnybara bränslen halveras
till 2030 vilket de kan bidra till. Dels går fordonen själva på förnybara bränslen, dels
bidrar det till minskad användning av fordon som går på icke förnybara bränslen. Till
vilken grad FMLM-fordonen kan bidra till att målen nås är dock svårt att förutsäga.
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6. Analys av resultat
Utifrån analysen av hållbarhetseffekterna går det att se att autonoma FMLM-fordon som
används som ett komplement till kollektivtrafiken har potential att förbättra hållbarheten
i samtliga dimensioner. Fordonen har framför allt möjlighet att öka den sociala
tillgängligheten men även bidra till minskade utsläpp och mindre
resursanvändning. Däremot kommer inte enbart implementering av FMLM-fordon i
kollektivtrafiken minska användandet av bilar utan behöver kombineras med andra
åtgärder. En åtgärd är att införa flera och hårdare restriktioner som gör bilresande
mindre attraktivt. Dock kommer många FMLM-fordon behövas om de ska ha kapacitet
att täcka stor del av de resor som idag sker med bil. Dessutom förlorar FMLM-fordonen
sina fördelar om de ska färdas längre sträckor och är därför till för att bistå vid kortare
resor samt att transportera resenärer till eller från andra kollektiva färdmedel. Därför
behöver den övriga kollektivtrafiken vara välfungerande och ha större kapacitet för att
systemet ska fungera bra. Utifrån personas var det framför allt resor mellan hemmet och
tågstationen eller centrum som skulle gynnas mest av ett autonomt FMLM-fordon. I
scenariot sågs även att fordonens kapacitet kan påverkas av väderlek och trafikhinder
vilket gör att det är viktigt att det även finns annan kollektivtrafik som kan ta en del av
belastningen.
6.1 Slutsatser
Autonoma FMLM-fordon är inte till för att ersätta dagens kollektivtrafik utan deras
syfte är att täppa igen de hål som finns och förbättra tillgängligheten. För att göra
transportsystemet mer hållbart kommer andra åtgärder också behövas. FMLM-fordonen
kommer inte själva bidra till mindre biltrafik men i kombination med restriktioner och
infrastruktur anpassad till kollektiva färdmedel, gång och cykeltrafik kan de bidra till
färre bilresor.
6.2 Förslag på fortsatt arbete
För att se hur autonoma FMLM-fordon bäst kan komplettera kollektivtrafiken borde
flera undersökningar av personers resvanor göras. Dels genom att kartlägga hur många
som åker olika sträckor vid olika tidpunkter för att veta vart fordonen gör mest nytta.
Dels genom att undersöka nämnare vad för önskemål och krav olika personer har på
transporten.
En annan del som kan undersökas närmare är hur stor kapacitet det autonoma FMLMtransportsystemet behöver ha kontra övrig kollektivtrafik. De beräkningar över hur stor
kapacitet FMLM-fordonen har som har utförts i det här arbetet är väldigt förenklade och
har bara tagits fram för att få en grov uppskattning över hur många fordon som kan vara
lämpliga. Därför bör ytterligare beräkningar göras som tar större hänsyn till
resebehoven och efterfrågan i Åkersberga.
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7. Diskussion
Det går inte att förutspå framtiden och hur transportsystemet ser ut år 2030 kommer
påverkas av hur samhället förändras fram till dess. I det här kapitlet diskuteras därför de
trender som arbetet har baserats på, de autonoma fordonens framtid och vågen till
hållbar transport.
7.1 Trender
Även om det går att identifiera olika transporttrender går det även att hitta potentiella
mottrender till dessa. En tydlig trend är den ökande e-handeln som förväntas öka och på
så sätt bidra till flera godstransporter enligt rapporten Trender i transportsystemet
(Trafikverket, 2014). Däremot behöver en ökad e-handel nödvändigtvis inte leda till
ökad belastning på transportsystemet. I rapporten pekar de även på att även om den
digitala konsumtionen ökar kan det bidra till att varor distribueras mer effektivt och
behöver på så sätt inte leda till fler transporter. Även om en ökad e-handel kan bidra till
flera godstransporter kan det samtidigt innebära en minskning av resor med inköpssyfte.
Prognoserna över befolkningsökning och bilinnehav talar för att det kommer finnas
flera bilar i omlopp år 2030. Samtidigt beskrivs en trend med att unga personer väntar
allt längre med att ta körkort och allt fler avstår helt från detta i tätbebyggda områden.
Enligt undersökningen av resvanor (Trafikförvaltningen, 2016) åker 76 % av de som
pendlar till skola/utbildning kollektivt och enbart 7 % åker bil. I huvudsak är det yngre
personer som studerar och om de väljer att fortsätta åka kollektivt även när de börjar
jobba behöver andelen bilar inte öka. Med tanke på att kollektivtrafiken är under
utbyggnad och nya bostäder byggs är det inte orimligt att fler kommer åka kollektivt i
Åkersberga år 2030.
7.2 Autonoma FMLM-fordon
I vilken utsträckning autonoma FMLM-fordon kommer finnas år 2030 kommer bero på
hur reglerna för autonoma fordon kommer se ut och hur testerna går. Om regelverket är
gynnsamt för autonoma fordon kan deras intåg på marknaden gå fort och det kan vara
naturligt med autonoma FMLM-fordon år 2030. Dock kan problem eller olyckor som
sker under testerna av autonoma fordon vara tillräckligt för att avskräcka användarna
och minska deras tilltro till tekniken. Som beskrevs i kap. 4 finns det i huvudsak fyra
olika scenarier för autonoma fordon i framtiden. Troligtvis kommer samhället år 2030
ha inslag av flera av scenarierna men vilket som blir dominerande kommer påverka
förekomsten av autonoma fordon. Liknar framtiden scenariot ”shared is the new black”
är det troligt att autonoma FMLM-fordon kommer användas som komplement till
kollektivtrafiken. Är det däremot ”follow the path” som är dominerande kanske
autonoma FMLM-fordon inte används över huvud taget.
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7.3 Hållbar transport
För att bli av med beroendet av fossila bränslen till år 2030 kommer det behöva införas
vissa restriktioner. Med tanke på att majoriteten av alla fordon som finns idag drivs av
antingen bensin eller diesel kanske det inte är rimligt att fossila bränslen ska vara helt
avskaffade år 2030. Europakommissionens mål är att användandet av fordon som går på
icke förnybara bränslen ska halverats till 2030 även om en större minskning är önskvärt
men kanske inte rimligt att genomföra.
Enbart avskaffande av icke förnybara bränslen är dock inte tillräckligt för att skapa ett
hållbart transportsystem. För att minska köer och förekomsten av skadliga partiklar från
bland annat däck behöver fordonsflottan minska. För att åstadkomma detta behöver
fordonen delas i större utsträckning för att de ska kunna användas mer effektivt.
Samtidigt kommer ett behov av individuell transport och en önskan på flexibilitet och
frihet finnas. Därför är ett rimligt mål att öka den kollektiva transporten men låta
individuell transport finnas kvar i viss mån. Autonoma FMLM-fordon som kompletterar
kollektivtrafiken kan bidra till en viss del men troligtvis behövs det förändringar i flera
andra delar av transportsystemet för att uppnå hållbarhet.
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Bilaga 1, Matlabkod och indata

% Resor i Österåker
clear; close all; clc
format bank
indata = xlsread('Resefordelning.xlsx');
reseantal = indata(1,:)*1000;
Österåker/dag
resefordeln = indata(2,:);
resor/ärende
fardmed_arb_proc = indata(3,:);
t. arbetet

% Antal resor i
% Fördelning över
% Fördelning olika färdmedel

restot = sum(reseantal);
reseantal2 = restot.*resefordeln;
fardmed_arb_antal = reseantal2(1)*fardmed_arb_proc*3/4;
morgon = 500/2112;
bil_arb_0708 = fardmed_arb_antal(1)*morgon;
FMLM_kap = 0.18*bil_arb_0708;
FMLM_ant = FMLM_kap/24
bil_fritid = 0.73*reseantal2(6)*3/4;
dag = 200/2112;
bil_fritid_1314 = bil_fritid*dag;
FMLM_dag = FMLM_ant*12;
kap_1314 = FMLM_dag/bil_fritid_1314
kap_FMLM_100 = bil_fritid_1314/(FMLM_ant*2)

Indata

bil
49
arbete
0.37
arbete
0.58

koll
17
tjanst
0.06

cykel
3
skola
0.06

gå
5
skjuts
0.12

annat
4
inkop
0.13

0.29

0.04

0.06

0.03

1

fritid
0.11

annat
0.16

Bilaga 2, Kravspecifikation
Funktionella krav
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ska uppnå nivå 4 av självkörning
Ska kunna följa förutbestämda rutter
Ska kunna anpassa rutter efter efterfrågan
Kunna köra i en hastighet upp till 30 km/h
Möjlighet för passagerare att trigga larm och nödstopp vid behov
Fordonet ska vara anpassat för personer med funktionsnedsättning
Det ska vara möjligt att färdas med barnvagn
Möjlighet till förvaring under resan
Extern övervakning av fordon och passagerare
Fordonet kan anpassa hastighet till väderförhållande

Önskemål
•
•
•
•
•
•
•

Uppnå nivå 5 av självkörning
Kan anpassa rutter efter behov vid tex olyckor och köer
Kan anpassa ”hållplatser” efter tillgänglighet
Resan kan anpassas efter användarnas syfte, tex vid inköp
Kan transportera både personer och varor
Kunna köra i en hastighet upp till 50 km/h
Utbytbara laddningsbara batterier

Begränsande krav
•
•
•
•
•
•

Fordonet ska vara konstruerat så att passagerarna skyddas mot allvarliga skador
vid krock i fordonets maxhastighet
Fordonet ska kunna undvika kollision med andra fordon som följer
trafikreglerna
Fordonet ska kunna undvika kollision med trafikanter som håller en lägre
hastighet än fordonet
Fordonet ska ha plats för 6-16 passagerare
Fordonet ska enbart gå på förnyelsebara bränslen
Fordonet ska vara skyddat mot kapning och virus

Önskemål
•
•
•

Fordonet kan undvika kollisioner även om de omgivande fordonens beteende
inte överensstämmer med trafikreglerna
Erbjuda en bekväm resa
Tillverkningen ska vara resurseffektiv
1

•

Fordonets livscykel ska ha låg miljöpåverkan

Övriga krav
•
•

Resan går att boka via internet
Fordonet ger personalen en påminnelse om denne inte stiger av vid sin
slutdestination

Önskemål
•
•
•
•

Bokningsverktyget är lätt att använda
Resan betalas automatiskt
Funktion som gör att det går att se var fordonet befinner sig
Påminnelse/notis när fordonet har kommit/strax är framme/blir försenat

2

