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Sammanfattning
Den här rapporten är slutrapport i förstudien ”Självkörande fordon som komplement till
kollektivtrafik”, som finansierats av SLL och ITRL/KTH, och genomförts på KTH under hösten 2016. I
rapporten innehåller: en beskrivning av egenskaper hos självkörande fordon (SDV, Self-Driving
Vehicles), litteratur-studie och beskrivning av ett urval tidigare och pågående piloter och försök
framför allt i Europa, en diskussion om särskild kollektivtrafik och om infrastruktur, en analys av
potentiella områden för tester i Stockholm, en diskussion kring SDV i ett system-sammanhang, samt
slutsatser och förslag på fortsatt arbete.
De viktigaste egenskaperna hos SDV för kollektivtrafik är låg driftkostnad och möjlighet till att
använda små fordon i flexibel trafikering. Ännu så länge är dock tekniken inte fullt utvecklad för att
SDV ska kunna användas helt förarlösa på publika gator tillsammans med andra trafikanter, något
som har visat sig i de piloter i EU-projeket Citymobil2, i Finland och i Holland som har studerats i den
här förstudien. De kommersiella tjänster som finns idag baserar sig på någon form av bansystem. Dock
går utvecklingen mycket fort, och redan under de närmaste 5-10 åren förväntas funktionaliteten ha
tagit stora utvecklingssteg. Andra barriärer att övervinna handlar om lagstiftning och människors
beteende.
För kollektivtrafik är det mest lämpligt att använda SDV i matartrafik eller för att korta av stomlinjer
och ersätta sista delen, där det är färre resenärer med mindre fordon. På så sätt kan driftkostnader
minskas samtidigt som servicegraden bibehålls eller ökar. För att detta ska fungera bra behöver
systemen med SDV synkroniseras med den konventionella kollektivtrafiken, både fysiskt och digitalt. I
förstudien har tre områden analyserats djupare: Kista, Vetenskapsstaden och Örsvängen. Till att börja
med är Kista det mest relevanta området, dels för att det är ett utpekat område av projektet Test Site
Stockholm och det därför redan finns pågående initiativ där. Det finns även möjlighet att testa och
utvärdera flera olika typer av trafikering: matarlinje, tvärförbindelse, och områdestrafik.
Samtidigt som utvecklingen av SDV går snabb, utvecklas även persontransporter inom andra
områden. Delade rese-tjänster och kombinerad mobilitet som tjänst (även kallat Mobility as a Service,
MaaS) är två viktiga områden, och utvecklingen där kan skynda på utvecklingen av SDV.
För att SDV ska komplettera kollektivtrafiken och leda till samhällsekonomiskt effektiva transporter
bör fortsatt arbete innehålla: 1) För SLL och KTH: deltagande i piloter tillsammans med andra aktörer,
förslagsvis inom Test Site Stockholm. 2) För SLL, med KTH som en partner: fortsatt forskning och
kunskapsbyggande, exempelvis med en industridoktorand, för att förstå hur SDV lämpligast kan
komplettera kollektivtrafik. 3) För KTH, med SLL som en partner: fortsatt forskning kring resvanor
och beteende, tjänstedesign, och systemeffekter av SDV, för att förstå om och hur SDV tillsammans
med kollektivtrafik verkligen kan bidra till hållbara transporter.

2

1

INLEDNING.................................................................................................. 4
1.1
BENÄMNINGAR ............................................................................................................... 4
1.2 AKTIVITETER I FÖRSTUDIEN ............................................................................................ 4
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR INOM FÖRSTUDIEN ......................................................................... 5

2 EGENSKAPER HOS AUTOMATISERAD OCH UPPKOPPLAD
KOLLEKTIVTRAFIK .......................................................................................... 6
2.1 EXEMPEL PÅ EFFEKTER ................................................................................................... 6
2.2 FRÅGOR OCH FARHÅGOR MED DEN NYA TEKNIKEN........................................................... 6
2.3 KLASSIFICERING AV KOLLEKTIVA FÄRDMEDEL ................................................................. 7
2.4 YTTERLIGARE EGENSKAPER ATT BEAKTA HOS SDV .......................................................... 9
Kapacitet ............................................................................................................................. 9
Kostnader ............................................................................................................................ 9
Säkerhet ............................................................................................................................... 9
Automatiseringsnivå .......................................................................................................... 9
2.5 AUTOMATISKA BANSYSTEM ........................................................................................... 10
2.6 SPÅRTAXI ...................................................................................................................... 11
2.7 SJÄLVKÖRANDE SMÅBUSSAR .......................................................................................... 11
2.8 FORDONEN OCH TEKNOLOGIN ........................................................................................12
Översikt - små självkörande fordon ..................................................................................12
3 EXEMPEL PÅ APPLIKATIONER AV SDV OCH LIKNANDE
TRAFIKLÖSNINGAR .........................................................................................14
3.1 LITTERATURSTUDIE .......................................................................................................14
3.2 TRAFIKERING MED SJÄLVKÖRANDE FORDON I KOLLEKTIVA LINJENÄT .............................15
3.3 ÄLDRE PROJEKT.............................................................................................................16
3.3.1 Testbana för bansystem ”Roboliner” i Uppsala .......................................................16
3.3.2 Projekt och testbanor för spårtaxi i Sverige ............................................................ 17
3.3.3 Testbana för spårtaxi i Uppsala ............................................................................... 17
3.4 SPÅRTAXI I DRIFT 2016 ................................................................................................. 18
3.4.1 Spårtaxibana i Morgantown ................................................................................... 18
3.4.2 Spårtaxi på Heathrow ............................................................................................. 18
3.4.3 Enkel spårtaxi eller bansystem i Masdar, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten... 18
3.5 HISSBANOR OCH LIKNANDE............................................................................................19
3.6 SJÄLVKÖRANDE BUSSLINJE I RIVIUM, ROTTERDAM ....................................................... 20
3.7 PROVERKSAMHET MED SDV ......................................................................................... 20
3.7.1 Förarlös (buss)trafik i Lyon ..................................................................................... 20
Figur 3.11 Keolis trafik med Navya ARMA i Lyon. ...........................................................21
3.7.2 Självkörande småbussar i projektet CityMobil2 ......................................................21
3.7.3 Projektet WEPod i Holland .......................................................................................21
3.7.4 Självkörande småbussar på försök i Finland.......................................................... 22
3.7.5 Milton Keynes ........................................................................................................... 23
3.7.6 Drive Sweden Test Site Stockholm ........................................................................... 23
3.8 SLUTSATSER, SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER AV TIDIGARE PROJEKT OCH PILOTER
23
4

SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK OCH PARATRANSIT ................................ 25
4.1 FÄRDTJÄNST OCH SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK FÖR ÄLDRE ........................................... 25
4.2 TIDIGARE OCH BEFINTLIGA SYSTEM FÖR ANROPSTYRD TRAFIK ....................................... 25
4.2.1 Ringbuss i Nynäshamn ............................................................................................ 26
4.2.2 Turtät busstrafik med små bussar i Helsingborg ................................................... 26
4.2.3 Byabuss .................................................................................................................... 26
4.2.4 Närtrafik för äldre ................................................................................................... 27

3

5

KOMPLEMENT OCH ANPASSNING AV DAGENS LINJENÄT ..................... 28
5.1 TYPER AV TRAFIK DÄR SDV KAN PASSA .......................................................................... 28
5.1.1
Matarlinjer – ”First/Last Mile” ........................................................................... 29
5.1.2 Avkortad Stomlinje ................................................................................................... 29
5.1.3 Kompletterande tvärlänkar i ett större nät ............................................................. 30
5.1.4 Områdestrafik ...........................................................................................................31
5.2 EFTERFRÅGESTYRNING AV KOLLEKTIVTRAFIK.................................................................31

6

INFRASTRUKTUR FÖR SDV I KOLLEKTIVTRAFIK ................................... 32
6.1 TERMINALER, HÅLLPLATSER OCH DEPÅER ..................................................................... 32
6.2 PRIORITET OCH AVLYSNING........................................................................................... 32
6.3 EGEN KÖRBANA PÅ GATA ............................................................................................... 32
6.4 EGEN BANA ................................................................................................................... 32
6.5 KOMBINATION AV INFRASTRUKTUR; (SIDO-)STYRD BANA OCH FRI AUTOMATISK STYRNING
33

7 NÅGRA FÖRSLAG TILL TESTOMRÅDEN FÖR PILOTFÖRSÖK I
STOCKHOLM ................................................................................................... 34
7.1
KISTA ARBETSOMRÅDE .................................................................................................. 34
Kistadal – Nytt bostadsområde nära Kista Centrum (?) ................................................ 39
Självkörande bussar eller tvärbana? ............................................................................... 39
7.2 VETENSKAPSSTADEN – UNIVERSITETSOMRÅDEN SOM FÖRBINDS OCH PASSERAR ETT NYTT
OMRÅDE. ................................................................................................................................ 40
7.3 ÖR ................................................................................................................................41
7.4 ÖVRIGA FÖRSLAG TILL PROVOMRÅDEN .......................................................................... 42
8

SDV I ETT SAMMANHANG ......................................................................... 44
8.1 UTVECKLINGEN AV SJÄLVKÖRANDE FORDON PÅ VÄG I SVERIGE ...................................... 44
8.2 SYSTEMPERSPEKTIVET .................................................................................................. 44
8.3 LAGSTIFTNING OCH POLICY ........................................................................................... 45

9

SLUTSATSER OCH UTBLICK ..................................................................... 45
9.1 SLUTSATSER ................................................................................................................. 45
9.2 UTBLICK OCH FRAMTIDA ARBETE .................................................................................. 45

10

KÄLLFÖRTECKNING............................................................................... 47

BILAGA 1 .......................................................................................................... 50
11

DEFINTIONER OCH FÖRKORTNINGAR ................................................. 50

Projektet har finansierats av Stockholms Läns Landsting, SLL, och Integrated Transport Research Lab,
ITRL, vid KTH.

4

1

Inledning

Automatiserade och uppkopplade fordon kan förändra framtiden för kollektivtrafiken. Utvecklingen av
självkörande vägfordon går mycket snabb och bilar med och utan förarnärvaro kommer att
introduceras av billtillverkarna inom de närmaste åren. Denna utveckling kan ses som ett hot mot den
kollektivtrafiken, eftersom man med självkörande bilar får några av kollektivtrafikens fördelar som att
personer utan körkort kan ”köra” bil och att resenärer kan inte behöver ha uppmärksamheten på
trafiken utan kan göra annat. Det finns en förväntan hos vissa aktörer att självkörande bilar kommer
att ersätta kollektivtrafik. Förutom att detta leder till ökat antal körda fordonskilometer och därmed
mer trängsel och ökad energiförbrukning så skulle även många fördelar med kollektivtrafiken
försvinna, då det skulle ge ett mindre underlag i antalet resenärer.
Utvecklingen av självkörande fordon kan också ses som en möjlighet för kollektivtrafiken, om de
självkörande fordonen används som ett komplement till den, för att minska driftkostnader och öka
tillgängligheten. Kollektivtrafik är också en viktig komponent i ett framtida integrerat transportsystem
där individer väljer att gå, cykla, åka kollektivt, auto taxi eller bil; delade eller personligt ägda. Av dessa
skäl är målet med denna förstudie att undersöka hur automatiserad och uppkopplade fordon, inklusive
självkörande bussar, kan komplettera och vara en del av en integrerad kollektivtrafik i Sverige och i
synnerhet i Stockholm.
Det pågår en utveckling inom området självkörande fordon på många håll i världen, och kunskap och
lärdomar från dessa kan vara till stor nytta för svenska planerare. Vi har i förstudien gjort en studie av
pågående aktiviteter, både tillämpningar och en litteraturstudie.
En utmaning i kollektivtrafiken är stigande driftkostnader. Därför är det intressant att undersöka om
och i så fall hur självkörande fordon kan sänka dessa. Ett särskilt intressant område är när efterfrågan
är låg, till exempel i delar av städer där det är gles bebyggelse. Kollektivtrafiksystem bygger på
nätverkseffekten (Nielsen m.fl. 2005, Vuchic 2005) vilken förutsätter att man byter mellan olika linjer,
men perfekt synkronisering av alla olika linjer är svår att uppnå. Denna typ av problem gäller även
matarlinjer för de första och sista kilometrarna (”first/last mile”). Automatiserade och självkörande
fordon kan bli ett välkommet komplement för att öka funktionen och attraktionskraften för allmänna
transportmedel.
1.1

Benämningar

Det finns många olika benämningar på fordon som kör automatiserat. I denna rapport har vi valt att i
huvudsak använda begreppet självkörande fordon, SDV (Self Driving Vehicles). Andra benämningar
som förekommer i litteraturen och på marknaden är t ex autominibuss (Sylvén, E. 1978),
automatiserade fordon, autonoma fordon, automatiserade vägtransportsystem (ARTS, Automated
Road Transport Systems) och förarlösa fordon. Se även Bilaga 1 för fler benämningar och definitioner.
1.2

Aktiviteter i förstudien

Följande aktiviteter har genomförts i denna förstudie:
- Sammanfattande beskrivning av egenskaper hos SDV som är relevanta i relation till kollektivtrafik,
redovisas i kapitel 2.
- Litteraturstudier och omvärldsbevakning, framför allt för att skapa förståelse i redan genomförda
piloter och aktiviteter med självkördande fordon (SDV) i Sverige och internationellt, men också
forskningsstudier för hur SDV kan komplettera kollektivtrafik. Detta redovisas i huvudsak i kapitel 3.
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- Intervjuer med organisationer som har genomfört eller genomför aktiviteter med SDV med koppling
till kollektivtrafik. Bland de intervjuade finns 2GetThere (systemleverantör), Connexxion (operatör),
Metropolitan University (projekt/pilot i Finland), WePods (projekt/pilot i Holland). Även operatörer
som Keolis, Transdev och Nobina har bidragit med input. Lärdomarna är integrerade på flera ställen i
rapporten, men huvudsakligen i kapitel 3 och 5.
- En kortfattad analys av SDV i relation till särskilt kollektivtrafik, redovisad i kapitel 4.
- Klassificering för att beskriva vilka typer av tjänster; trafik och roller som SDV kan erbjuda i
komplement till kollektivtrafik, exempelvis som last-mile, ”missing link”, trunkering av stomlinje.
Även klassificering av olika typer av system av SDV (ofta kallade ARTS – Automated Road Transport
Systems). Detta beskrivs i kapitel 5.
- En kortfattad beskrivning av den påverkan på infrastruktur, som exempelvis hållplatser och depåer,
SDV skulle kunna ha. Detta beskrivs i kapitel 6.
- Analys av platser i Stockholm där piloter för SDV som komplement till kollektivtrafik skulle kunna
vara gynnsamma. Bland annat utvärderas Vetenskapsstaden, Kista och Ör, de två senare genom tre
studentarbeten inom detta projekt.
- Författarnas analyser har kompletterats med tre studentprojekt knutna till denna förstudie. I de tre
projektarbetena har den möjliga användningen av självkörande små bussar (SDV) i Kista och Ör
analyserats. Karl Kottenhoff har varit handledare och omfattningen av arbetet motsvarar 3
högskolepoäng. Resultaten ingår i kapitel 7.
- Analys av krav på integration och samspel mellan självkörande fordon och befintlig kollektivtrafik,
inklusive tekniska aspekter och affärs-aspekter. Se kapitel 7 och 8.
- En summerande analys, med utblick och förslag på framtida forskning ges i kapitel 9.
1.3

Frågeställningar inom förstudien

Följande frågor eller frågeställningar har berörts inom projektet, vissa genom exempel och andra med
resonemang och analyser.
A) Vad skiljer automatiska och uppkopplade fordon från beprövade kollektiva trafikslag?
B) Kan vi lära något av gamla och nya applikationer av antingen automatisering, förarlöshet och/eller
anropstyrning?
C) Är den särskilda kollektivtrafiken för äldre en aktuell applikation i framtiden eller är det bara en
applikation att ta lärdom av?
D) Hur kan dagens linjetrafik kompletteras av självkörande och uppkopplade fordon?
E) Var finns potentiella områden för pilotförsök i Stockholmsområdet?
F) Vilka affärsidéer kan SL tänkas välja med avseende på komplement med självkörande fordon?
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2

Egenskaper hos automatiserad och uppkopplad kollektivtrafik

Två potentiella egenskaper hos automatiserade och uppkopplade fordon i kollektivtrafiken är:
1. Låg driftskostnad beroende på avsaknaden av förare i varje fordon.
2. Möjlighet att använda flera små fordon i stället för några få stora bussar som ger flexibilitet i när
man ska trafikera (avgångstider och ”öppettider”) och rutt-anpassning, dvs. flexibla körvägar.
2.1

Exempel på effekter

Exempel på effekter av självkörande fordon i kollektivtrafiken, såväl positiva som negativa, är eller kan
bli:
+ Mindre utrymmesbehov p.g.a. mindre fordon och möjligheter att enklare köra bort fordon för
parkering eller uppställning.
+ Ökad regularitet p.g.a. automatisk kontroll av körningen och hastigheten.
+ Bättre utnyttjande utan raster och avlösningar, eftersom hänsyn inte behöver tas till förares
arbetsscheman.
+ Minskade olyckor och skadekostnader i framtiden om tekniken för trafiksäkerhet når upp till
förväntningarna.
+ Mindre fordon och tätare avgångar, eftersom det är billigare att köra många fordon om man inte
har förarkostnad för varje fordon.
+ Anropsstyrning eftersom fordonen är uppkopplade till ett trafikerings-kontrollsystem där
anropstyrning kan vara en funktion.
+ Flexibla rutter om systemet ges sådana trafikerings-möjligheter.
- Större otrygghet, då förare saknas, speciellt hos äldre personer eller personer med liten vana att
åka med allmänna färdmedel. Kan eventuellt också vara ett större problem för kvinnor.
- Mindre möjlighet att hjälpa resenärer med på/avstigning eller information på grund av förarlös
drift.
- Minskad improvisationsförmåga vid systemfel, dåligt väder eller andra störningar.
Dessa positiva och negativa egenskaper diskuteras inte mer i detta avsnitt utan i stället presenteras ett
sätt att dela in kollektiva färdmedel.
2.2

Frågor och farhågor med den nya tekniken

Vid intervjuer, litteraturstudier och samtal har ett antal farhågor och frågetecken kring att SDV i
kollektivtrafik kommentar. De sammanfattas bra i (Jegenberg & Lundström, 2017), ett arbete som
handletts av Karl Kottenhoff:
•

”Man kan diskutera påverkan av trafiksäkerheten vid införandet av automatiska fordon. En
risk ligger i hur välutvecklade sensorer och radar hos fordonen är i dagsläget och hur andra
trafikanter kommer att reagera när de möter ett fordon utan förare.

•

Den här typen av kollektivtrafik kräver en tillit till att allmänheten uppför sig och inte
saboterar för att den ska fungera. Detta kan exempelvis handla om att inte anropa bussen om
man inte har för avsikt att åka med den. För att komma till bukt med problemet kan man
exempelvis använda appar i smarta telefoner istället för en knapp på stationen. En app skulle
innebära att anropet blir personligt till skillnad från en knapp på stationen. Detta är ett system
som dock inte lämpar sig för äldre människor eller människor som inte har en smart telefon.
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•

Ett annat tillitsproblem är att människor medvetet blockerar körvägen. För att komma till
bukt med detta problem behövs någon form av beredskapsgrupp som snabbt kan vara på plats
för att ta bort hinder.

•

Ytterligare ett tillitsproblem är att människor saboterar inuti fordonen. För att undvika
problem med t.ex. klotter i helt förarlösa fordon kan man använda kameraövervakning, men
det anser många är integritetskränkande.

•

Fordon utan förare eller annan personal ombord kan för vissa kännas mer otrygga då dessa
har möjlighet att rycka in i en obehaglig situation och ta kontakt med säkerhetspersonal. Ett
litet, trångt fordon med få andra passagerare utöver en själv kan även upplevas mer otryggt än
ett större fordon med många passagerare. I ett fordon utan personal kan inte heller någon
rycka in vid akuta driftstörningar, t.ex. om dörren av någon anledning inte går igen.

•

För funktionshindrade och äldre kan ett fordon utan personal bli svårt att använda,
exempelvis kan dessa behöva hjälp att komma ombord om det inte är plant insteg in i
fordonet. Problemet kan dock lösas genom att bygga upp stationerna men detta kan vara svårt
i befintliga bostadsområden.

•

Om man kör de automatiska minibussarna bland annan trafik kanske sensorerna reagera på
mycket i omgivningen vilken kan resultera i många inbromsningar. Till skillnad från en förare
kan inte heller dessa typer av sensorer i samma utsträckning reagera på människors
ansiktsuttryck och kroppsspråk. En förare kan på en människa ofta se om en denna har för
avsikt att gå ut framför fordonet. Problemet kan till viss del lösas genom att låta fordonen köra
på egen körbana.

•

Kollektivtrafik som plockar upp passagerare nära eller kanske till och med direkt utanför deras
dörr kan riskera den allmänna hälsan genom att vardagsmotionen minskar.

•

Man kan även fundera på hur automatiska fordon kommer klara av vinterväglag, framförallt
stora mängder av snö. ”

En del av de frågor Jegenberg & Lundström (2017) ställer kan delvis besvaras genom de exempel som
ges i denna rapport (kapitel 3 och 4). Otrygghet utan förare eller personal i fordonet, vagnen eller
farkosten bör finnas i tunnelvagnar och snedhissar i Stockholm samt utländska förarlösa bansystem,
t.ex. spårtaxin på Heathrow. Användning av anropsstyrd trafik finns i färdtjänsten och tidigare i SLs
prov med Ringbuss (avsnitt 4.2). Olika slags erfarenheter med självkörande PODs finns i svensk och
utländsk provtrafik.
2.3

Klassificering av kollektiva färdmedel

Den amerikanske kollektivtrafikprofessorn Vuchic (2007) gör en klassificering genom en indelning av
färdmedel som utgår från tre dimensioner:
- Förkörsrätt och separering (ROW – Right Of Way); graden av separationen från annan trafik.
- Teknik för fordon och infrastruktur.
- Typer av trafik och trafikering.
Alla dessa dimensioner är relevanta för att förstå nya trafikslag och fordonstyper.
Separationen från annan trafik – Right Of Way - gäller mängden och typen av förkörsrätt som ges till
kollektivtrafiken. Vuchic (2007) graderar nivån av separation i tre kategorier, se Tabell 2.1. Fordonsdimensionen handlar om typ av vertikal stödyta och lateral styrnings-teknik samt kontroll av
framdrivningen och farten i varje ögonblick. Slutligen innebär trafiksystem linjelängd, typ av trafik och
typ av resor som erbjuds. Allt detta visas i nedanstående tabell, där även drivsjälv-system plottas. Vid
dessa dimensioner, Vuchic klassificerar också "transit" i Street Transit, halv Rapid Transit, rapid
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transit och special-former. I Tabell 2.1 visas en finare indelning av Vuchic´s tre dimensioner; Right-ofway, Teknologi och Trafikering.
Tabell 2.1 Olika kollektiva trafikslag (eng. modes) och de faktorer som definierar dem. Förenkling från
(Vuchic , 2007).
Faktorer för olika
kollektiva trafikslag
(eng: mode)

Kategori/ typ

Right-of-way (ROW) –
separering/ avskildhet från
annan trafik

A (högsta) Exklusiv bana
B (mellan) Prioriterat utrymme
C (lägsta) Vanlig gata

Teknologi
- Körbana och support
- Sid-styrning
- Drivning/hastighetskontroll

Asfalt, betong, stålräls, balk
Ingen sidstyrning, betongkant,
magneter mm.
Förbränningsmotor, hybrid,
helelektrisk. Automatisk fartkontroll

Trafiktyper/ trafikering
- Linjelängd/ räckvidd
- Typ av trafikering/ produkt
- Res-ändamål/ affärsidé

”Last mile”, kort, lokal, regional etc.
Matning, lokal, stadstrafik, direkt etc.
Pendling, skola, fritid, tjänsteresa

Kommentarer
rörande SDV för
kollektivtrafik
SDV:er tenderar att
anpassa farten till
långsammaste trafikslaget,
vilket betyder att körning i
mixad trafik, särskilt med
fotgängare leder till
mycket låga hastigheter.
Ensamrätt till körbanan
ger högre hastighet.
Utvecklingen går mot
betong och automatisk
styrning med elektroniska
sensorer
Låga hastigheter
begränsar trafikeringen
men egna körbanor
möjliggör automatisk
korridortrafik (BRT)

Fig 2.1 Exempel på design av ROW som kan passa självkörande bussar och pods: Halvt nedsänkt
bana för automatiskt kollektivtrafik. Från Lippoy (1990)
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2.4

Ytterligare egenskaper att beakta hos SDV

Kapacitet
Den praktiska kapaciteten beror på många faktorer, bland annat hållplatsernas utformning,
infrastrukturen, och fyllnadsgrad i fordonen. Hög kapacitet kräver goda förhållanden så att många
passagerare reser tillsammans och även mycket effektivt utbyte av resenärer på terminaler och
stationer och hållplatser. Fördelen med automatisk körning, jämfört med vanliga bussar med förare, är
inte primärt hög kapacitet utan snarare att lägre efterfrågenivåer behövs för att motivera
trafikeringskostnaderna. Det utesluter inte att det finns fördelar med att automatisera tunnelbanor
och i framtiden BRT (Bus Rapid Transit) och BHLS (Buses with High Level of Service)-trafik.
Automatisering av BRT och BHLS är i synnerhet intressant vid dragning av nya linjer eftersom man då
skulle kunna undvika dyrbara investeringar i infrastruktur.
Kostnader
Startkostnaden för att inrätta ett system med SDV:er relativt hög, i synnerhet om större förändringar i
infrastrukturen behövs. Kostnaden per fordon förväntas sedan bli i samma storleksordning som för
vanliga fordon (om än högre på grund av ytterligare teknik). Från linjer som finns i kommersiellt bruk
idag ligger driftskostnaderna ca 50% lägre än för traditionella busslinjer (2Getthere 2016b). I dessa
system styr en operatör ca åtta fordon, medan man beräknar att en operatör kan sköta ca 30 fordon.
Detta betyder att driftkostnaderna borde kunna sänkas ytterligare.
Säkerhet
Säkerhet förväntas vara en viktig fördel av automatiserade fordon i framtiden. I ett kortare perspektiv
kan säkerhetsproblem vara en obstruktiv faktor som minskar möjliga tillämpningar, åtminstone om
fordonen är helt förarlösa. Eftersom fordonen behöver säkerställa att skador undviks är de ofta mycket
långsamtgående och konservativa i sin körstil.
Automatiseringsnivå
Kollektivtrafik kan automatiseras på olika nivåer. Automatiserad tunnelbanedrift har funnits länge. Så
planerades till exempel BART-tunnelbanan i San Fransisco redan på 1970-talet för helautomatisk drift
med korta tåg. För spårtrafik sköts den laterala styrningen av spåret. För spårtrafik är det styrning av
hastighet och avståndshållning, för säkerhet och tidtabellsanpassning, som behövs.
För bussar och andra vägfordon behövs dels lateral styrning längs vägen och fordonets placering
relativt andra fordon på vägen, dels hastighetsstyrning och detektering av eventuella hinder. Omkring
1980 genomförde Mercedes prov med bussar som styrs elektroniskt längs vägen. Liknande teknik har
vidareutvecklats på många håll, såväl i Europa som USA. Där används bl.a. avancerad GPS-teknik för
att styra bussar med högre precision än vad förarna gör. ”Guided buses” har beskrivits av t.ex.
Bjerkemo (2007).
Helt förarlös körning förekommer på flera håll; för små färjor (t.ex. Strömstad), hissbanor, peoplemovers vid flygplatser och på många reguljära tunnelbanelinjer (Berlin, Franska städer, London, Kuala
Lumpur m.fl.). Från dessa andra applikationer kan viss erfarenhet av passagerarnas attityder och ev.
resenärsnytta hämtas. Mindre förarlösa system kallas numera ofta GRT – Group Rapid Transit.
I Tabell 2.2. visas en idé för gradering av SDV:er i tre nivåer av automation och två nivåer av
uppkopplingsmöjligheter. I den första kolumnen och första raden exempel på vad som kan ingå i olika
nivåer. De övriga sex områdena i matrisen illustrerar exempel på kollektivtrafik-realiseringar.
Lämpliga tillämpningar för SDV:er som komplement till kollektivtrafik i Stockholm kan vara
självkörande minibussar i en kombination av automatiserad linjetrafik (GRT) och BRT-tillämpningar.
I tabellen hänvisas även till SAE:s gradering av automatiserade fordon (SAE J3016,2014).
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Tabell 2.2 Idé om gradering av SDVs för väg- och kollektivtrafik.

Grad av automatisering och
uppkoppling

Delvis uppkopplade fordon

Full uppkoppling

t.ex. datoriserade
trafikledningssystem

t.ex. 5G eller wifi samt
detaljerad positionering

C. Assisterad körning med
förare

Spårstyrda fordon/ bussar med
mekaniska eller elektroniska
spår.

Vanlig taxi

SAE levels 0 -1

Signalprioritering.
Busstrafikledning med
regularitets-styrning.
“Ring bus” - beställningsstyrda
rutter

B. Automatisk drift med
personal ombord

Automatiska minibussar i test
tillämpningar.

Vissa tunnelbanor och Light
Rail (Docklands)

A. Driverless

Automatisk linjetrafik

”Spår”-taxi (utan stålräls)

SAE level 5

Group Rapid Transit, GRT

Personal Rapid Transit, PRT

SAE levels 2 -4

2.5

Automatiska bansystem

Automatiska bansystem, people movers och Group Rapid Transit, GRT, är tre benämningar på ungefär
samma sak. I automatiska bansystem körs SDV enligt förutbestämda rutter, eller banor. De kan
bestämmas av fysisk infrastruktur (tex egna vägar, olika typer av fysiska spår, magneter i marken) eller
virtuella spår (tex att fordonen har ”spelat in” rutter som de sedan följer).
GRT är en benämning som används av företaget 2GetThere i Holland, som utvecklat ett sådant system
som trafikeras av så kallade PODs eller ”poddar”. GRT kan liknas vid en ”horisontell hiss”, som går på
en fast rutt men är efterfrågestyrd eller går enligt tidtabell (alternativt med bestämt tidslucka mellan
fordonen). Möjliga rutt-layouter kan förenklas och stiliseras till tre varianter, se Figur 2.2.
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Figur 2.2 Olika varianter på rutt-layouter: Stationer längs en linje, Linje som delas, samt Nätverk.
Hämtad från (2GetThere, PPT-presentation på KTH).
I de första två nätverks-typerna stannar fordonen vid stationer längs en linje, antingen vid varje
station eller efter passagerarnas efterfrågan.
En linje mellan två stationer kan ses som en hopklämd slinga där fordonen använder samma korridor i
båda riktningarna och gör en 180 graders vändning i terminalerna. 2) Nästa layout representerar en
linje med en eller flera grenar. 3) Den tredje typen layout i Figur 2.2 representerar den typ av nätverk
som ofta föreslås för PRT. Det har ofta enkelriktade (en-vägs) körbanor. I nätverket väljer
passageraren start och målpunkt för sin resa, och fordonet väljer självt väg genom nätverket.
2.6

Spårtaxi

En ganska beskrivande definition av spårtaxi är: ”En spårtaxi är ett förarlöst spårbundet fordon med
samma storlek som en vanlig bil. Spårbilen åker på̊ ett nätverk av högbanor. Fordon kommer liksom
en hiss när man trycker på "hit"-knappen, och där man sedan knappar in adressen dit man vill åka.
Spårtaxin erbjuder en individuell resa där man själv väljer ressällskap. Spårtaxin kallas även
startbil, pod car och PRT (personal rapid transit).” (Podcaar.org)

Figur 2.3 Exempel på stiliserat spårtaxinät.
2.7

Självkörande småbussar

I litteraturen används även begreppen ”pod” ofta för denna typ av fordon, och man avser fordon
omkring 4 till 15 platser för passagerare. Fordonen kan köra på vanliga gator tillsammans med andra
typer av fordon och trafikanter. För drift och navigering används en blandning av GPS, radar, laser och
kamera-teknik. I dagsläget beräknas topphastigheter i upp till ca 42 km/tim. Några exempel på
tillverkare är Navya (http://navya.tech/?lang=en), Easymile (http://easymile.com/), och Local Motors
Olli (https://localmotors.com/olli/9).
Producenten Easymile beskriver följande driftlägen för sin modell Ez10:
1. "Metro"-läge. Fordonen stannar vid alla stationer och följer en tidsplan.
2. I läge "Bus" stannar fordon på begäran, men linjen är fast.
3. I "On demand"-serviceläge stannar fordonen på begäran och utan fasta hållplatser eller linjer.
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Dessa möjligheter kommer att vara tillgängliga för de flesta små automatiserade buss-fordon om
programvaran och styrsystemet tillåter det (Easymile 2015).

Figur 2.3 Den franska EZ10 som används som fordonsplattform i Holländska projektet WePods.
2.8

Fordonen och teknologin

I detta kapitel beskrivs kortfattat något om fordon, styrningen av dem och säkerhetssystemen samt
vad uppkoppling kan innebära.
Översikt - små självkörande fordon
Utöver de självkörande fordon från 2GetThere som användes i Rotterdam och Masdar har bl.a. en
sammanställning med fem liknande fordon hittats. Där finns två fordonstyper från Frankrike; Navya
och Easymile samt tre från USA och Kanada; Aero Robotics, Varden Labs och Local Motors. En kort
beskrivning har hämtats från Navalyze.com och visas i Figur 2.4.
Som framgår av Figur 2.4 finns minst fem företag utöver 2GetThere, som har framme eller håller på
att ta fram självkörande fordon som kan köras utan mekaniska eller magnetiska spår i vägbanan. Två
av fordonen är ungefär lika stora som en personbil och dessa bygger på teknik från golfbilar. De
rymmer (ca) fyra personer, som en vanlig taxi. De övriga rymmer 12 personer eller fler.
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Figur 2.4 Faktaruta om fem små självkörande fordon för kollektivtrafik eller ”para-transit”.
Faktarutan har tagits fram 2017 av företaget Navalyse som ger information och råd åt investerare i
ny teknik (Navalyse, 2017).
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3

Exempel på applikationer av SDV och liknande trafiklösningar

Automatiserade kollektivtrafik finns sedan länge i form av bl.a. tunnelbanor med automatisk drift,
bansystem vilka kanske kan liknas vid automatisk spårväg, hissbanor och bergbanor. Många av dessa
är också förarlösa, vilket gör dem intressanta med tanke på hur passagerarna har reagerat och
accepterat förarlös trafik. Eftersom många typer av fordon kan och har automatiseras finns det
gemensamma eller liknade lösningar för de system som behövs. IET (2017) presenterar bl.a. en
systemarkitektur, enligt nedan, i sin artikel om korsbefruktning mellan olika fordonsslag på spår, väg,
vatten och i luften. I detta kapitel berörs en del trafikslag, dock inte t.ex. tunnelbanor, trots att det
finns många automatiska sådana i värden. Det finns t.o.m. tunnelbanor (Minimetro) med små vagnar i
stället för tåg, jämförbara med andra SDV i storlek.

Figur 3.1 Förenklad systemarkitektur för automatiserade fordon (IET, 2017)
Det har pågått och pågår en hel del testaktiviteter med förarlösa fordon, bl.a. tester, piloter och
kommersiella tillämpningar för kollektivtrafiken. I detta avsnitt ger vi dels en tillbakablick på äldre
studier och pilotprojekt och dels en redovisning av ett urval av de mest intressanta piloterna som
genomförts under 2010-talet. Sammanställningen gör inte anspråk på att vara komplett, utan istället
har ett urval gjorts utifrån följande frågeställningar:

3.1



Är intresset, idéer och visioner om förarlösa farkoster något helt nytt? Vad kan vi lära?



Vad vet vi från försök med anropsstyrd trafik?



Vågar folk åka utan förare i små farkoster? Kan Stockholms automatiska hissbanor lära oss
något om det?



I Holland finns ett automatiskt system med poddar som varit i kommersiell drift i många år,
vad kan det lära oss om drift av SDV-system?



Provtrafik med helautomatiska SDVs på publika gator har gjorts i flera städer i Euopa, vad kan
vi lära av det?
Litteraturstudie

Det är fortfarande relativt sparsamt med litteratur som beskriver hur självkörande fordon kan
komplettera kollektivtrafik (Merat et. al. 2016). Ett par publikationer beskriver helt nya
kollektivtrafiksystem där små självkörande fordon ersätter dagens kollektivtrafik, t.ex. (Lam et al.
2015). I OECD-rapporten (OECD/ITF 2015) visar simuleringar att en kombination av självkörande
taxis och kollektivtrafik kan minska antalet fordon med 90%, samtidigt som antalet fordons-km ökar
med 6%. I ett alternativt scenario där enbart självkörande taxi används ökar antalet fordons-km
istället med 89%. Simuleringar för Stockholm visar resultat som pekar i samma riktning (Burghout et
al. 2015). Potentialen för delade självkörande fordon är stor när det finns fullt självkörande fordon och
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systemen är fullt implementerade. Dock förväntas inte fullt självkörande fordon vara i kommersiellt
bruk förrän 2040-2060 (Litman, 2017).
Vid sidan av dessa simuleringar där självkörande fordon helt ersätter manuella fordon saknas
fortfarande djupare analyser av vilka typer av transportuppdrag där självkörande fordon bäst kan
komplettera dagens kollektivtrafik. De som finns är mer av de hypotetiska slaget, exempelvis
Alessandrino (2014) menar att den största fördelen är att kunna öka frekvensen på turer under
lågtrafik.
Ett av de största projekten som hittills genomförts, där ambitionen har varit att studera självkörande
delade fordon är det EU-finansierad Citymobil2, där så kallade ARTS, Automated Road Transport
Systems, demonstrerades under 2-4 månader i sju Europeiska städer. Projektet är beskrivit i
rapporten (Citymobil2 2016). Varje test omfattade 2 – 6 fordon, och kördes i olika typer av uppdrag: I
en stadskärna, inom en större facilitet (t.ex. sjukhus eller mässområde), från kollektivtrafik-nod till
större facilitet, och från kollektivtrafik-nod till bostadsområde. Några lärdomar att lyfta fram ur
projektets slutrapport är (Citymobil2 2016):
-

Kommunikation till invånare är viktigt, eftersom självkörande fordon är ett nytt koncept för
allmänheten.

-

Man bör börja demonstration, implementering, och tester till avgränsade rutter. Systemen
med självkörande fordon har fortfarande tekniska begränsningar och kan möta stora
utmaningar i en komplex verklighet.

-

Vägmarkeringar av olika slag, exempelvis färgade körbanor, som visar var de självkörande
fordonen kommer att köra underlättar för människor runtomkring att förstå fordonens
intentioner.

-

Projektet menar också att endast tillföra självkörande fordon inte ökar attraktiviteten och
nyttjandegraden i kollektivtrafiken, utan att en sådan insats bör kombineras med andra
insatser, t.ex. höjda parkeringsavgifter.

I rapporten (Citymobil 2016) beskrivs teknik och lagstiftning som två viktiga utvecklingsområden.
Utöver dessa är människors acceptans av fordonen viktig för att självkörande fordon ska nå sin fulla
potential (OECD/ITF 2016, Citymobil2 2016, Madigan et al. 2016). Eftersom självkörande fordon är
ett relativt nytt koncept och endast ett fåtal tester med drift i mer reella situationer och med
allmänheten har genomförts så är en utmaning fortfarande att förstå hur självkörande fordon kan
göras attraktiva. De undersökningar som gjorts hittills visar att funktionalitet och tilliten till att de
självkörande fordonen på ett praktiskt sätt uppfyller resenärens behov är de viktigaste (Madigan et al.
2016, Merat et al. 2016).
3.2

Trafikering med självkörande fordon i kollektiva linjenät

Självkörande fordon inklusive olika typer av automatbanor och people-movers kan vara och bli ett
inslag som ökar effektiviteten och attraktiviteten. Exempel finns i många städer som har automatiska
tunnelbanor. Dessa banor skulle dock existera även om de behövde köras med förare. I detta avsnitt
avses snarare sådan trafik som inte skulle finnas utan automatdrift och enbart om denna är en del av
ett kollektivt linjenät.
När SDV finns kan städerna och rörligheten i dessa få en annan struktur. Alessandrino m. fl. (2013)
presenterar och diskuterar en sådan vision. Det kan bli stora effekter om både gods och individuell och
kollektiv persontrafik omstruktureras. För kollektivtrafiken handlar det bland annat om nya
automatiska länkar, områden med beställningstrafik och matarlinjer. En kartskiss över visionen visas
nedan i figur 3.2.
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Figur 3.2 Kollektivt nätverk där även länkar med halv- och helautomatisk trafik (HTB och PRT –
CC) ingår. Källa: Alessandrino (2013)
Ett exempel på självkörande fordon som del i ett linjenät är ”Park Shuttle” i Rotterdam som trafikeras
med Pods som ansluter direkt till det övriga nätet vid en tunnelbanestation. För övrigt verkar det inte
vara så vanligt ännu att lägga in länkar av självkörande fordon på väg som kompletterande länkar.

3.3

Äldre projekt

Det går att använda en del erfarenheter från tidigare FUD, forsknings-, utvecklings- och
demonstrationsprojekt. Här redovisas främst projekt i Sverige. Först visas en skiss av Kristin Almers
(1990), landskapsarkitekt på en idé hur s.k. ”vagnbanor” kan betjäna ”last mile” i bostadsområden.

Figur 3.3 Skiss på ”vagnbana” (K. Almers, 1990)
3.3.1 Testbana för bansystem ”Roboliner” i Uppsala
I Uppsala byggdes en testbana för automatisk kollektivtrafik; bansystemet ”Roboliner”. Tekniken
byggde på små fordon med uppskattningsvis 10 platser som rullade på spår av metall och drevs fram
av elmotorer. Någon utvecklad styrning av fordonens trafikering utvecklades förmodligen inte. En
rapport av Robert Lippoy (1990), som också byggt systemet, beskriver ett linjenät med två korsande
linjer som skulle täcka stora delar av Uppsala. Detta var framför allt en demonstration och ett test av
tekniken och testbanan ca 1 km lång.
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Figur 3.4 Testbana ”Roboliner” för bansystem i Uppsala.
3.3.2 Projekt och testbanor för spårtaxi i Sverige
Testbanor för spårtaxi har föreslagits och utretts på många platser i Sverige. En av de största studierna
var en omfattande utredning av spårtaxi för Göteborg (Westberg, 1993). Efter denna fattades beslut
om att i stället fortsätta satsa på Göteborgs spårvägsystem. En annan tidig studie gjordes av Ingmar
Andeasson (1991) på uppdrag av TFB (TransportForskningsBeredningen). Syftet var att undersöka
realismen i spårtaxitrafikering i stället förr busstrafik i Gävle. Simuleringen som ingick i arbetet visade
att kapaciteten bör räcka till för allt kollektivt resande. Många år senare gjordes bland annat en studie
för att skapa ett spårtaxi-nätverk mellan Södertälje Östra och Södertäljes centrala delar (Anreasson
(2012?). Förslaget framgår av figuren. Även SL utredde spårtaxi med Södertälje som tillämpning.

Figur 3.5 Skiss på Spårtaxi för Södertälje, Andeasson (2012?)

3.3.3 Testbana för spårtaxi i Uppsala
I Uppsala fanns en testbana för spårtaxi 2006-2013. Sydkoreanska stålätten POSCO (Pohang Iron and
Steel Company Ltd) genom sitt dotterbolag Vectus Ltd byggde banan i Sverige p.g.a. Sveriges positiva
inställning till spårbilar och landets utmanande klimat med bl.a. snö. Tekniken byggde till att börja på
små fordon med sex sittplatser som rullade på spår av metall och drevs fram av linjärmotorer.
Systemet styrdes från ett centralt datorsystem.
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Figur 3.6 Spårtaxi Vectus på testbana i Uppsala, april 2009 (Foto: Kottenhoff)
I Tyskland finns H-Bahn som har två korgar som går under en balk. Trafikering mellan en
pendeltågsstation och universitet. Fler system finns i andra länder. På flygplatser är de vanliga.
3.4

Spårtaxi i drift 2016

3.4.1 Spårtaxibana i Morgantown
I Morgantown, West Virginia i USA öppnades1975 ett s.k. spårtaxisystem mellan staden och
universitet. Systemet har fungerat i ca 40 år och transporterat över 63 miljoner resenärer
(Andreasson, 2012). Systemet är 13 km med fem stationer, har 71 fordon som de rymmer både sittande
och stående. Det har inget nätverk utan kan snarare beskrivas som automatisk anropsstyrd linjetrafik,
dvs. automatiska bansystem eller GRT.

Figur 3.7 S.k. ”Spårtaxi” men snarare ett bansystem i Morgantown, USA
3.4.2 Spårtaxi på Heathrow
På Heathrow flygplats finns ett litet spårtaxisystem mellan terminal 5 och två parkeringsanläggningar.
Tekniken bygger på betongbanor, där fordonen styrs av gummihjul monterade i infrastrukturen.
Elmotorerna får ström från ett batteri i spårbilarna. Tillförlitligheten har varit hög, enligt uppgifter vid
anläggningen.
3.4.3 Enkel spårtaxi eller bansystem i Masdar, Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten
I Masdar i Förenade Arabemiraten finns en anläggning med ett anropstyrt bansystem med små fordon
(s.k. podcar eller CyberCab). Fordonen kräver endast programmering av linjenätet och magneter som
monterats i körbanan i körbanan, som kan vara av t.ex. asfalt eller betong. Linjen i Masdar har i
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dagsläget två stationer, en i varje ände av den 1,5 km långa sträckan, och det enda som styrs av kunden
är när denne vill åka.

Fig 3.6 CyberCab, en ”Pod” för spårtaxi (PRT) med i princip samma teknik som i Rivium GRT.
3.5

Hissbanor och liknande

I Stockholm finns flera förarlösa hiss- och bergbanor, bl.a. en i Skärholmen och en i Nacka Strand.

Figur 3.8 Bergbanan i Skärholmen samt färja i Strömstad som båda körs förarlöst. (Foto:
Kottenhoff)
I tunnel mellan Liljeholmen och Nybohov finns en 230 m lång hissbana på gummihjul som är
bemannad med förare i vagnen, vilken tar 17 personer (Peterson, 2014). Den byggdes 1964 och var
nedläggningshotad på 1990-talet men de boende ville ha kvar hissbanan. I Sverige finns även
anropstyrda förarlösa små personfärjor, t.ex. i Strömstad och på Koster. Dessa anläggningar kan
användas för att få en uppfattning om acceptansen av att färdas utan mänsklig förare.

Figur 3.9 Den bemannade (ej förarlösa) hissbanan Liljeholmen-Nybohov. (Foto: Kottenhoff)
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3.6

Självkörande busslinje i Rivium, Rotterdam

Sedan ca 10 år finns det en busslinje i Rivium Business Park, Rotterdam som helt saknar förare. Detta
är ett GRT system. Fordonen har levererats från företaget 2GetThere och går i tät trafik på en enkel
bussväg, helt utan bemanning ombord. Systemet är integrerat med kollektivtrafiksystemet i staden:
Den vanliga taxan gäller och de automatiska bussarna ansluter till en tunnelbanestation som
”matartrafik”. (2GetThere, 2016)

Figur 3.10 Förarlös buss (Autominibus) på bussväg i Rivium Business Park i Rotterdam. På den
andra bilden passeras en bevakad gång, cykel och bilöverfart. Foto: Kottenhoff, juli 2012.
Denna anläggning har varit i kommersiellt bruk sedan 2005. De första testerna inleddes 1999 med tre
fordon. Systemet uppgraderades till 2,5 km och med sex självkörande fordon för upp till 20
passagerare. Linjen har fem stationer, en tunnel och en egen bro över en motorväg. Turtätheten är 2,5
minuter i rusningstid medan det körs på efterfrågan vid tider med lägre efterfrågan. Connexxion
svarar för trafikeringen och trafikleder systemet från ett kontrollrum. Tekniskt är det möjligt att köra
fordonen i mixad trafik på publika gator (förutsatt att systemets magneter för navigation har placerats
ut), men vid driftens start var det inte tillåtet att köra förarlösa fordon på publika gator. Därför
byggdes en egen väg för ändamålet.
Producenten 2GetThere nämner att samma fordonsteknik kan användas både på trafikering i till
exempel PRT, spårtaxisystem samt BRT (grupp Rapid Transit), som arbetar på fasta linjer.

3.7

Proverksamhet med SDV

3.7.1 Förarlös (buss)trafik i Lyon
Keolis är operatör för trafik i ett test med självkörande poddar i Lyon. Statusen för denna trafik är
osäker – hur reguljär trafiken är. Fordonen levereras av Navya, är av modellen ARMA och uppges
kosta 2 Mkr per fordon. De kan ta 15 passagerare och går max 20 km/tim. Det finns även planer på att
testa ett fordon för 20 passagerare. Två fordon körs på en 10 minuter lång linje.
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Figur 3.11 Keolis trafik med Navya ARMA i Lyon.
3.7.2 Självkörande småbussar i projektet CityMobil2
EU-projektet CityMobil2 testade förarlösa poddar / bussar i flera Europeiska städer, bl.a. i La Rochelle
under 2015. Förmodligen som en konsekvens av projektet upphandlas även förarlös busstrafik mellan
flygplatsen i Brüssel och centrum med planerad start 2018.
I CityMobil2 ingick 12 städer, som arbetat för att revidera sina mobilitetsplaner och implementera
automatiserade vägtransportsystem (Stam D. 2014). I 10 av dessa städer demonstrerades olika
transportkoncept. I testerna deltog huvudsakligen små SDVs som trafikerade på korta, fasta linjer med
maxhastigheter omkring 25 km/h. Demonstrationerna i varje stad gjordes i ungefär ett halvår i taget,
och projektets syfte var i första hand att testa och verifiera tekniken för självkörande fordon i
stadsmiljö.
3.7.3 Projektet WEPod i Holland
Mellan Wageningen och Ede körs på försök SDVs. Allmänheten lan åka med bara några timmar i
veckan. Resten av tiden används fordonen av Wegeningen universitet för vidareutveckling av systemet
och experiment utan passagerare. Fordonet är köpt som EZ10 från Frankrike men kallas här ”WEpod”
efter de två orterna de körs mellan. Stora delar av mjukvaran har ersatts med projektets egen
mjukvara.

Figur 3.12 WEpod mellan Wageningen och Ede, Holland. (http://wepods.nl/wepods-blijven-zekernog-drie-jaar-rijden-gelderland/) samt en genomskärningsbild på podden.

Podden körs på vanliga gator men mest smågator och villagator, inte den rakare vägen via större gator.
Färden är långsam av trafiksäkerhetsskäl. Proven började januari 2016. Sträckan är ca 8 km.
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3.7.4 Självkörande småbussar på försök i Finland
I Finland har några pilottester genomförts och fler kommer att göras (Santamala, 2016). Det första
testet i Finland gjordes som inom ramen för CityMobile2 (Yle Uutiset, 2016). Den genomsnittliga
hastigheten uppgavs vara 10 km/h. “History is being made in Helsinki’s Hernesaari district, as
automatic buses take to the streets.” , skriver Yleuytiset (2016). Projektledning för de finska
experimenten görs av Metropolia. Fordonen är av typen EZ10.

Fig 3.13 Ez10 autominibuss. (Publicerad på Internet, 2014)

Figur 3.13 Helsingfors test-linje, Esbo campus och Tammerfors test område.
I Finland genomförs 2016-2017 prov i tre städer. Provet i Helsingfors pågick under fem veckor
under 2016. Tester gjordes på en allmän väg med ett stopp vid varje ände. Inga användare med reella
behov av att transportera sig längs sträckan har noterats, men människor som bara var intresserade
åkte gärna med. I Esbo gjordes proven på ett universitets-campus. Testerna med förarlösa fordon
hade tre stopp 3 veckor med 4 timmar per dag. I Tammerfors planerades prover under 10 dagar på
hösten 2016, men stoppades av vinterväder och snö efter 2,5 dagars drift. Man hoppas fortsätta
testerna om det blir mildare väder och under våren 2017 (Santamala, 2106). Även testerna i Finland är
framför allt för att testa tekniken i en reell miljö.
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3.7.5 Milton Keynes
I Milton Keynes i Storbritannien planeras att introducera ett system med ännu mindre självkörande
”podcars” – små eldrivna förarlösa fordon med två sittplatser som kan gå högst ca 20 km/h. I början
ska de gå på avlysta cykelbanor, men när folk vänjer sig räknar med att kunna ha trafiken bland de
gående (The Independent, 28 Maj 2015). Syftet är att mata passagerare till pendeltågs/järnvägsstationen.

Figur 3.14 Bild från Catapult Transport Systems
3.7.6 Drive Sweden Test Site Stockholm
Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras av Vinnova för att främja
utvecklingen av självkörande fordon och mobilitet som tjänst i Sverige. Drive Sweden har tre test-siter:
Test Site Göteborg, Test Site Highway och Test Site Stockholm. Test Site Stockholm (TSS) leds av
ITRL/KTH. I projektet ingår även partners från industri och Stockholms Stad. TSS har ambitionen att
demonstrera framtidens delade, uppkopplade och automatiserade mobilitetstjänster genom att göra
en demonstration varje år. I demonstrationerna bidrar parterna i TSS. Projektet startade i november
2016, och planerar första demonstrationen under 2017.
3.8

Slutsatser, sammanfattning och kommentarer av tidigare projekt och piloter

Flera tester och piloter har gjorts under de senaste 25 åren, de flesta för att testa tekniken. Från de
piloter och projekt som studerats i denna förstudie kan följande slutsatser dras:
•

De varaktiga tillämpningarna av självkörande fordon hittills ses framför allt vid flygplatser
och liknande platser, där det är ett stort flöde av människor som reser mellan ett mindre
antal stationer.

•

Av äldre studier med förarlösa farkoster (pods) på enkel bana kan man lära att intresset
har funnits länge och fördelar med automatisering har tidigt varit uppenbara.

•

De fåtal system med spårtaxi i världen visar att folk vågar åka med dem och att de
fungerar tekniskt.

•

De förarlösa hissbanor som finns i Stockholm visar att de används och att rädslan för
förarlösheten verkar vara begränsad. Det bör dock undersökas om äldre är oroliga och om
rörelsehindrade använder dessa system.

•

De självkörande bussarna Holland visar hur väl ett automatiskt system med PODs
fungerar (sedan många år). Man redovisar stor kundnöjdhet, låga driftkostnader och hög
tillgänglighet, men påpekar också att en viktig komponent för framgången har varit att
fordonen använder en egen infrastruktur.
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•

Provtrafiken med helautomatiska SDVs genom Citymobil2, Finland och WePods visar att
intresset är stort, men att systemen ännu inte är tillräckligt utvecklade för att användas på
publika gator och ersätta ordinarie trafik. En anledning till det är att drifthastigheten blir
för låg när fordonen delar gator med gångtrafikanter. Många prov är ännu i liten skala och
handlar om att få fordonen att fungera i den komplexa trafikmiljön rent tekniskt..

Förutom mer eller mindre spårbundna system, i huvudsak vid flygplatser, är linjen vid Rivium
Business Park i Rotterdam den enda linje med självkörande fordon som idag körs i kommersiell drift.
Denna linje har stor kundnöjdhet, låga driftkostnader och mycket hög tillgänglighet (Connexxion,
2016). Det finns potential att ytterligare sänka driftkostnaderna eftersom fler fordon kan läggas till
utan att det behövs fler operatörer. En av framgångsfaktorerna för denna linje är just att de har en
egen väg. Det gör att medelhastigeten för fordonet blir högre. Annan framgångsfaktor som lyfts fram
av Connexxion är linjen till största delen betjänat resenärer som gör denna resa regelbundet till och
från sin arbetsplats. Det har minskat behovet av personal ute vid fordonen.
Övrig verksamhet med självkörande delade fordon har framför allt handlat om test och verifiering av
tekniken i reell miljö. Citymobil2 är ett omfattande sådant test. Från formella och informella intervjuer
med deltagare i projektet Citymobil2 har det visat sig att en av de viktigaste lärdomarna från projektet
var att medelhastigheten i drift för att denna typ av lösningar blir låg, ca 6-10 km/h. För att systemen
ska bli kommersiellt intressanta behöver hastigheterna vara högre.
Från flera av projekten, t. ex. WEpods och försöken i Finland, rapporteras också utmaningar med
legala tillstånd att få trafikera publika gator.
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4

Särskild kollektivtrafik och paratransit

Särskild kollektivtrafik, speciellt färdtjänst kallas paratransit i USA. Den är oftast anropsstyrd och har
ibland avancerade IT-baserade beställningssystem. Orsakerna att ta upp Särskild kollektivtrafik som
ett exempel där SDV kan utnyttjas är flera: Den körs ofta med mindre fordon. Den är i vissa fall
anropstyrd och har ibland flexibla rutter. Allt detta är sådant som kan bli aktuellt med förarlös
uppkopplad kollektivtrafik. Dessutom finns en potential att minska driftkostnaderna genom att
använda SDV. Samtidigt finns en risk att äldre människor och funktionshindrade människor inte kan
eller vill åka utan personal ombord.
De ansvariga vid färdtjänsten är intresserade av att vidareutveckla trafiksystemen för äldres resor för
att sänka SLs kostnader. Därför beskrivs några applikationer i den här rapporten där uppkopplade
SDV skulle kunna vara nyttiga.
Där efterfrågan är liten eller förhållandena annorlunda används ibland små-bussar eller (stora)
taxibilar i kollektivtrafik. Utomlands (speciellt i U-länder) finns ofta ”paratransit” med mini-bussar
som går särskilda rutter och som kör först när de är fullsatta (sk paratransit). I Sverige finns bl a
service- och flexlinjer som ofta körs med mindre specialanpassade bussar.
4.1

Färdtjänst och särskild kollektivtrafik för äldre

I Sverige finns färdtjänst för äldre och handikappade människor. Denna är beställar-styrd
"kollektivtrafik" och körs delvis av taxi och delvis av lokaltrafikbolagen. I en del fall används taxibilar
och i andra fall färdtjänstbussar. Hittills har dessa bussar ofta varit konverterade varutransportbilar
med höga golv, men på senare år har det kommit särskilda småbussar där personer med
gångsvårigheter eller rullstol lättare kan ta sig ombord. Färdtjänst-resorna är

Figur 4.1 Fordon för färdtjänst, service- och flexlinjer hos SL i Stockholm. Foto från SL Färdtjänst.
Servicelinjer körs oftast med särskilda bussar för 10-20 personer. De är byggda med låga golv. Samma
fordon kan användas även för flexlinjer vilka är ett slags servicelinjer som gör linjeavvikelser för att
hämta upp folk vid särskilda upphämtningsplatser. Personalen/förarna och dessas bemötande har en
viktig roll för äldres trygghet och trivsel under resan. I vissa fall kan de även assistera vid på- och
avstigning. (Detta gör att trafik anpassad för äldre troligen kommer att vara olämplig att köra med
förarlösa bussar.)
4.2

Tidigare och befintliga system för anropstyrd trafik

Befintlig anropstyrd trafik har en del egenskaper gemensamma med små uppkopplade och
automatiska fordon. Dessa trafiklösningar kan ge en del erfarenheter för utveckling av tillämpningar
med automatiserade fordon för kollektivtrafik.
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4.2.1 Ringbuss i Nynäshamn
Ringbuss ingick i projektet Astra, ”anropstyrd trafik”, och genomfördes 1980-1982. Det beskrivs av
Engström (Spårvägsmuseet) och en förkortad version ges här: Trafikeringsprojektet bestod av 3 delar:
1) STADSBUSS Resenärerna ringde till Ringbuss’ beställningscentral minst en timme i förväg. Man
angav start- och måladress och tidpunkt när man ville åka. En trafikledare samlade ihop alla
beställningar. 2) CENTRUMBUSS Från hållplatsen i centrum utgick Ringbussar var 30:e minut. Här
behövde man inte förbeställa sin resa. Det var bara att tala om för föraren till vilken plats man ville
åka. Föraren gjorde själv upp sin färdväg. 3) LANDSBYGDSBUSS Ringbussar körde även ut på
småvägar utmed linje 852:s "ordinarie” linjesträckning. Beställningsförfarandet var detsamma som för
stadsbussarna.

Fig 4.2 Ringbussen Nynäshamn Bilden från Engströms artikel på Internet
4.2.2 Turtät busstrafik med små bussar i Helsingborg
Under en period på 1980-talet kördes flera mindre bussar i tätare trafik än man annars gör med
normalbussar. De små bussarna gick i femminuterstrafik, enligt författarens minne. Trafiken blev
uppskattad av resenärerna men kostade för mycket, så försöket lades ner.
4.2.3 Byabuss
Trafik under namnet ”Byabussen” finns eller har funnits på flera håll i åtminstone 30 år. Ett av
systemen beskrivs av Österholm (2015). Han skriver: ”Byabussen i Kölsillre kan/kunde bara beställas
av den som är folkbokförd i området, men vem som helst får åka med. En av de resande kör och
resorna är gratis. Vanliga turer är affärsbesök i Ånge, trivselträffar i bygden, arbetsresor och att lämna
och hämta anhöriga vid stationen.”

Byabuss i Norrland, Foto: Arkiv Sundsvalls tidning,
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4.2.4 Närtrafik för äldre
I bl.a. Stockholms förorter finns ”Närtrafiken”. Den vanligaste är linjetrafiken med bussar som har 1520 sittplatser och utrymme för minst en rullstol eller barnvagn. Golvet är i samma nivå som trottoaren.
En annan typ av närtrafik är beställningstrafiken. Den körs både med bussar som har 15-20 sittplatser
och med mindre bussar som har fem sittplatser samt utrymme för en rullstol.
Den här typen av närtrafik har inga fasta busshållplatser, den har mötesplatser eller så kommer bussen
kommer ända fram till porten, där det är möjligt. Trafiken körs i avgränsade områden och kan kanske
kallas ”last mile” eftersom de bland annat matar till tyngre kollektivtrafik, som tunnelbanestationer.
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5

Komplement och anpassning av dagens linjenät

Kollektivtrafik har många utmaningar. I den breda aspekten finns dessa främst inom två områden:
attraktivitet för passagerare, och täckningen av kostnader för investeringar och trafikproduktionen.
Många åtgärder som kan göras genom hjälp av självkörande fordon har bäring på både attraktion och
kostnad. Kollektivtrafikens miljövinst över enskilda bilar är främst ett resultat av attraktionen av
bilförare att använda kollektivtrafiken.
På fordonsnivå har SDV potentiella fördelar över vanliga fordon. Om man skulle byta fordonen i
dagens kollektivtrafik mot motsvarande förarlösa skulle driftkostnaderna kunna sänkas och skador
som orsakas av handhavande minskas, t. ex. på depåer. Å andra sidan utnyttjar man inte potentialen i
SDV som komplement till kollektivtrafiken till fullo på detta sätt. Vidare kommer det troligen ännu att
dröja länge, kanske fram emot 2040 – 2050 (Litman, 2017), innan den tekniska utvecklingen är så
mogen att system som klarar av detta finns tillgängliga. I början kommer fordonen vara långsamtgående och klara av mer begränsade trafiksituationer.
I detta avsnitt görs en kortfattad genomgång av i vilka typer av trafik SDV kan passa och vad som kan
vara fördelar i dessa fall, med fokus på applikation av den typen av SDV:er som liknar de som finns på
marknaden idag (max-hastigheter upp mot 50 km/h, ca 4 – 20 passagerare). I framtiden, när tekniken
mognat och utvecklats, finns naturligtvis ytterligare möjligheter.
5.1

Typer av trafik där SDV kan passa

I detta ges en genomgång av typer av trafik där SDV kan passa, med fokus på lämpliga typer att böra
med för att införa SDV som komplement till kollektivtrafik. Några som inte berörs här är
landsbygdstrafik, trafik som BRT med stora automatiskt styrda fordon, trafikering som färdtjänst samt
vanlig stadsbusstrafik. Trafiktyperna finns sammanfattande i Tabell 5.1, och beskrivna i mer detalj i
resten av detta avsnitt.
Tabell 5.1 Sammanfattning av trafiktyper där SDV kan användas för att komplettera kollektivtrafik.

Matarlinje
•Mellan kollektivtrafik-nod och andra platser, tex arbetsplatser, bostäder.
•Ökar tillgängligheten.

Avkortad stomlinje
•Kostnadsbesparing.
•Effektiv i områden med lägre efterfrågan.

Tvärförbindelser
•Förkortar restider.
•Öka attraktivitet i befintligt nät.

Områdestrafik
•Linje inom ett område, exempelvis en företagspark, sjukhus, campus.
•Ringlinje eller fri trafik i området
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5.1.1

Matarlinjer – ”First/Last Mile”

"First/Last mile" är en populär term när man överväger tillämpningar för automatisk trafik. I
praktiken kan dessa skilja sig både i design och användning och i hur motiverade de är.

Figur 5.1 Automatisk matartrafik för ”first/last mile” – sista kilometrarna
- En kort matartrafik, för att säga, en kilometer, skulle locka några personer från att gå. Detta kan vara
bra för äldre och personer med bagage, men det kan minska motion hos många människor behöver.
En tjänst med normala bussar är oftast inte motiverad, så att lägga till en ny automatiserad trafik
skulle öka kostnaderna för kollektivtrafiken.
- En längre matarlinje, längre än en kilometer, kan ersätta en vanlig busslinje och därmed minska
kostnaderna. Samtidigt kan det vara utformade för att öka tillgängligheten och är av intresse för att
öka kollektivtrafikens attraktivitet.
- Den "första/sista milen"-konceptet kan också tolkas och användas för att förkorta linjer med låg
efterfrågan vid den bortre änden. Detta kan minska kostnaderna, men också göra det möjligt för
efterfrågestyrning.
Om betoningen ligger på att minska kostnaderna är de två sistnämnda tillämpningarna av "first/last
mile" mest intressanta. Ett utmaning är att de ordinarie buss-linjerna kan eller bör inte ändras för ofta.
Därför kan en test-verksamhet orsaka parallella trafikering, så att både den vanliga konventionella
trafiken och den nya självkörande minibusstrafiken löper parallellt.

5.1.2 Avkortad Stomlinje
En tänkbar användning för SDV är att trunkera stomlinjer vid ändarna, när kapacitetsbehoven är
lägre, och ersätta dessa med självkörande mindre fordon, eventuellt även med förgreningar, se Figur
5.2.

Figur 5.2 Avkortade stomlinjer med matarlinjer
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I Karlstad har en skiss över ett linjenät med ett fåtal stomlinjer (BRT) och små matarbussar tagits fram
(Ramböll och Karlstadbuss 2015), se Figur 5.3. Utöver SDV har man även beaktat eldrift Exemplet i
Karlstad visar hur ett kollektivtrafiknät som både är enkelt och heltäckande kan åstadkommas med
BRT tillsammans med matartrafik. De kostnader som kan sparas på ett enklare basnät med färre och
kortare linjer kan användas för att finansiera matartrafiken. Eventuellt kan den kombinerade/
integrerade trafiksystemet bli billigare, särskilt avseende driftkostnader.

Figur 5.3 Skiss på linjenät i Karlstad som bygger på tre avkortade och förenklade (BRT-)linjer som
matas med mindre bussar. Ramböll och Karlstadsbuss, 2015
5.1.3 Kompletterande tvärlänkar i ett större nät
Kollektivtrafik bygger mycket på nätverkseffekten (Nielsen m.fl. 2005, Vuchic 2005). När människor
har möjlighet att använda många linjer med bara ett eller ett par byten så ökar tillgängligheten från
den egna hållplatsen. Ett problem i verkliga kollektivtrafik-nätverk är dock att det är svårt att
samordna tidtabeller för att uppnå sömlösa övergångar med korta och förutsägbara bytestider. Detta
beror ofta på att matarlinjer vanligen betjänar mer än en kollektivtrafiknod.
Ett exempel är när två stomlinjer skulle vinna på en hög kvalitet (saknas) länk mellan två noder.
Stomlinjer är ofta radiella medan kopplingarna mellan dem går på tvären. Därigenom har de ofta lägre
efterfrågan än stomlinjerna och hög turtäthet är svårt att motivera ur ekonomisk synvinkel. Från
attraktionssynpunkt är korta väntetider för tvärlinjen ofta viktiga.
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Figur 5.4 Tvärförbindelse i ett större nätverk
Felande länkar kan utformas med hjälp av självkörande trafik på många sätt: Minibussar kan trafikera
med högre frekvens på samma linje, till samma kostnad som de större, manuellt körda bussarna.
Denna trafik kan även styras på efterfrågan, genom anpassning eller anpassningar till stomlinjens
(realtids) ankomster. När det gäller omställningen kan vi se det som synkronisering av nätverket.
Särskilt i lågtrafik och låg efterfrågan områden kan i framtiden köras helt på passagerarnas
efterfrågan.
5.1.4 Områdestrafik
Områdestrafik körs för att försörja ett områdes eller företags interna resor. Det kan inom campus-,
industri- eller sjukhus-område. Högre frekvens på rutter till samma pris. Mindre fordon passar bättre
in i ”skalan” på husen och vägarna. Trafiken kan synkorniseras med övrig kollektivtrafik utanför
området och blir då en matarlinje.
Områdestrafik kan ge ökad servicegrad och tillgänglighet men också ökade kostnader. Ett exempel på
trafik som togs bort, förmodligen av kostnadsskäl, är linje 51 som på 1970-talet gick mellan Östra
Station och vändslingan nedanför Maskin-huset på KTH, ca. 1 km. Många studenter valde att gå i
stället för att använda den korta busslinjen. Ur hälso-perspektivet är nackdel med områdestrafik är
just att den framför allt konkurrerar med gångtrafik, dock kan denna typ av områdestrafik vara
lämplig på tex sjukhusområden där människor med nedsatt förmåga att gå och röra sig ska flytta
mellan byggnader.
5.2

Efterfrågestyrning av kollektivtrafik

Efterfrågerelaterade åtgärder avser att hantera olika storlek och spridning av efterfrågan, främst när
det gäller tid, men också plats. Tre olika situationer identifieras:
1. Efterfrågan (både hög och/eller låg) som fördelas jämnt (dvs motsatsen till flödet av resenärer från
ett pendeltåg, som kommer i omgångar). Självkörande bussar kan användas för att öka frekvensen,
exempelvis med två poddar med 5 minuters turtäthet i stället för en stor konventionell buss med 10
minuters tidsintervall.
2. Varierande efterfrågan under dagen och mellan olika dagar. Vid mycket låg efterfrågan kan
”taxiresor” med SDV i anslutning till eller som ersättning för kollektiv resa erbjudas. Denna typ av
transport kan exempelvis ersätta kollektivtrafik till exempel under nattetid. Efterfrågestyrning kan
även användas på en fast linje, där efterfrågan över tid är mycket oförutsägbar. Det används i Rivium
Business Park i lågtrafik då resandet är litet, vilket kommer att beskrivas i nästa stycke.
3: Varierande efterfrågan, oförutsägbar av tid och plats. I det här fallet skulle efterfrågestyrning vara
en intressant framtida lösning. Detta liknar spårtaxi utan spår och med individuella resor utan stopp
på vägen.
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6

Infrastruktur för SDV i kollektivtrafik

Idag finns ensträvan efter att SDV ska kunna köras på vilken infrastruktur som helst avsedd för
vägtrafik. Detta är en fördel då det ökar fordonens flexibilitet och användningsområde. Erfarenheter
från exempelvis projektet Citymibil2, visar dock att det inte alltid är lämpligt eftersom hastigheterna
blir för låga för kommersiell drift. Liknande erfarenheter finns för dagens busstrafik på gator där den
ej prioriteras. I detta avsnitt beskrivs ett antal aspekter på infrastruktur som är viktiga att ta hänsyn till
när det gäller SDV.
6.1

Terminaler, hållplatser och depåer

SDV är generellt sett bättre än människor på att manövrera i trånga utrymmen som på terminaler,
hållplatser och i depåer. Detta gör att skador kan minskas. Intervjuer med kollektivtrafik-operatörer
och busstillverkare visar preliminärt att det kan vara lönsamt att eftermontera teknik för
automatisering på en bussflotta för att minska dels personalkostnader och dels skador vid förflyttning
av fordon på depåer.
Om man ska ha tät trafik och inte kan passera andra fordon som står still, t.ex. vid hållplats/station så
behöver hållplatserna/ stationerna ligga vid sidan av banan eller körfilen. Vid liten trafik behövs detta
knappast. Däremot behöver terminalerna en genomtänkt utformning, t.ex. sågtandsuppställning.

Figur 6.1 Sågtandsuppställning, en typ av terminal som använts för spårtaxi och kan användas för
SDV.
Sågtandsuppställning möjliggör att de olika dockade fordonen kan avgå relativt fritt i tiden från de
andra fordonens avgångar.
6.2

Prioritet och avlysning

SDV behöver vara trafiksäkra. Därför är det tekniska säkerhetssystemet restriktivt utformat, och
SDV:er har en konservativ körstil för att undvika att orsaka skador. Representanter för 2GetThere
menar att SDV anpassar sin hastighet till det långsammaste trafikslaget i gaturummet. Om det är
gående blir hastigheten begränsad till 5 km/tim. Med avlyst område eller åtminstone tydlig avskiljning
från gående och kanske cyklister blir det jämnare och snabbare flyt i SDV-trafiken.
6.3

Egen körbana på gata

En egen körbana på gata eller väg bör kunna avdelas som dagens bussfiler med målarfärg men
prestanda kan ökas om man har en mer fysisk avskiljning med någon barriär. En viktig sak är att
fotgängare ska hållas på separata gångbanor med nivåskillnad och eventuellt ett visst avstånd till SDVtrafiken.
6.4

Egen bana

Banan för Autominibussar 1 (eller GRT som 2GetThere kallar dem) kan göras enkel, ungefär som en
cykelbana. Man bör dock undersöka om underlaget klarar att fordon kör i samma spår gång på gång

Här används inte SDV för att markera att den automatiska trafiken i Rivium körs på
en bana med magneter som styr fordonen i sidled.
1
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utan slitage och spårbildning. En egen bana gör att det blir naturligt att anlägga hållplatser som små
stationer med plant insteg, information och automater samt regnskydd. Om trafiken är av liten
omfattning är egen bana förmodligen svårare att motivera. Banan i Rivium, Rotterdam har små
”stationer”, en egen bro över en motorväg och en överfart för bilar, cyklar och gående som skyddas
med bommar. Autominibussarna har företräde.

Figur 6.2 Bana och autominibuss i Rivium Parkshuttle (GRT)
6.5

Kombination av infrastruktur; (sido-)styrd bana och fri automatisk styrning

Att inte utveckla infrastrukturen till viss nivå och på vissa sträckor kan leda till primitiv och ryckig
trafikering. Därför föreslås en kombination av sträckor med egen eller på annat sätt anpassad
infrastruktur och sträckor utan sådan. De tjockare linjerna i figuren nedan visar principen.

Figur 6.3 Princip för hur sträckor med särskild eller anpassad infrastruktur kan blandas med
sträckor på vanlig icke anpassad gata.
Principen är att anpassa eller bygga särskild infrastruktur där det är tät buss- eller övrig trafik, högt
resande eller låg medelhastighet i gatunätet. Man bör också förkorta körvägarna genom egna
bussbanor. Exempel på detta finns inte bara i Rivium utan också t.ex. Lundalänken i Lund.
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7

Några förslag till testområden för pilotförsök i Stockholm

En uppgift i förstudien var att studera områden i Stockholm där användning av förarlösa bussar skulle
kunna testas. Ett antal potentiella pilotområden har identifierats. Dessa beskrivs kort och diskuteras
nedan. I detta kapitel redovisas även utvalda resultat från tre studentarbeten som handletts av Karl
Kottenhof under hösten 2016. Detta visar endast ett litet urval där resonemang kring trafikeringstyper
exemplifieras. Det finns naturligtvis många fler områden i Stockholmsområdet där pilotförsök skulle
kan vara lämpliga. I Tabell 6.1 ges en sammanfattning av de fördelar och nackdelar som identifierats i
de tre områden som studerats noggrannare i förstudien. Detaljerade beskrivningar och resultat av
simuleringar redovisas i de följande avsnitten i detta kapitel.
Enligt 2GetThere (2016) är den viktigaste faktorn när man väljer siter för piloter med SDV att
engagemang finns hos infrastruktur-ägare och operatörer.
Tabell 6.1 De tre mest aktuella testområdena har olika för och nackdelar. Detta visas i tabellen.

KISTA

VETENSKAPSTADEN

ÖRSVÄNGEN

I teknikområde med Ericsson
Stort underlag
Matartrafik och länk

I forskningsområde
Stort underlag
Matartrafik och
områdestrafik
Ny kollektivtrafik behövs

I tillämpningsområde
Visst underlag
Endast matartrafik
(last mile)
Busstrafik kan ersättas

I forskningsområde
Flera längre sträckor
Mycket utvecklingsbart

I tillämpningsområde
Kort sträcka
Avgränsad användning

Finns buss
(ska bli tvärbana)
I teknikpark med Ericsson
Kort sträcka
Utvecklingsbart

7.1

Kista arbetsområde

Detta område har ett huvudalternativ som är en rak linje från Kista Centrum till Helenelund
pendeltågsstation. Den passerar genom Kista företagspark. Denna länk skulle kunna trafikeras av små
bussar och då fungera dels som tvärförbindelse och saknad länk mellan tunnelbanestationen i Kista
och pendeltågstationen i Helenelundstation och dels som matarlinje till båda dessa stationer. Som ett
senare alternativ kan linjen läggas med efterfrågestyrda förbindelser vilka går även utanför korridoren
på Kistagången. Kista är även ett intressant område eftersom det är där de första aktiviteterna i Test
Site Stockholm planeras att ske.
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Figur 7.1 Karta över Kista arbetsplatsområde med sträckningsförslag (Eniro, 2016).

Figur 7.2 Bild från testkörning av Ez10 i Kista, maj 2016
Jegenberg & Lundström (2017) har arbetat med olika lösningar för minibussar i Kista. Kartanalysen
och fältstudien resulterade i tre förslag:
•

En slinga genom bostadsområdet Ärvinge som ansluter till Kista tunnelbanestation. Denna
slinga kallas Ärvingesvängen.

•

En sträckning mellan Kista tunnelbanestation (Kista galleria) och Helenelunds
pendeltågsstation. Denna kallas Autominibahn. Detta kan tolkas som att det är en spårlös
förbindelse men som en bana som går mellan A och B. Kallas GRT av 2GetThere.

•

En sammansatt slinga med de båda ovanstående sträckorna. Denna kallas Kistarundan.

De föreslagna sträckningarna redovisas nedan.
Ärvingesvängen i södra Kista

Figur 7.3 Förslag 1. Linjedragning för Ärvingesvängen.
Autominibahn via Kistagången
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Figur 7.4 Förslag 2. Linjedragning för Autominibahn.

I figurerna ovan visas förslag 1 och 2. Förslag 3 kallas Kistarundan och inkluderar båda
sträckningarna. Förslagen har analyserats med linjenät-planeringsverktyget VISUM 2.
”Analysen bygger på ett fordon med åtta sittplatser och plats för femton passagerare totalt. Fordonet
kör med en hastighet på 10 km/h och efter en tidtabell med tio-minuterstrafik. Informationen i
VISUM finns endast för rusningstimmarna 6:00–9:00 och utifrån dessa förutsättningar görs
analysen.” (Jegenberg & Lundström, 2017)
De två figurerna nedan visar antalet påstigande (rött), avstigande (grönt), kvarsittande (mörkblått)
samt totalt antal passagerare vid de olika stationerna längs Autominibahn (ljusblått) från 6:00–9:00.
Ur bilderna kan avläsas att linjen är mest populär i riktningen från Helenelund mot Kista galleria.

Figur 7.5 Autominibahn från Helenelund till Kista galleria. Resultat från VISUM-amalys.

2

Verktyget VISUM används i verksamheten av både KTH och SLL.
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Figur 7.6 Autominibahn från Kista galleria till Helenelund.
”Efter införandet av Autominibahn kan man i bilden nedan se en minskning av trafikflödet hos en
befintlig busslinje till förmån för Autominibahn. Man kan även se att det skett en förflyttning i
trafikflödet, från pendeltåget till tunnelbanan. ”

Figur 7.7 Förändring i trafikflöde efter införande av Autominibahn. Gröna linjer= ökat resande,
rött= minskning. Bild från analysverktyget VISUM.

Nästa figur visar fördelningen av passagerare vid de olika stationerna längs hela Kistarundan från
6:00–9:00. Det är alltså kombinationen av Autominibahn och Ärvingesvängen.
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Figur 7.8 Kistarundan från Helenelund till Vejlegatan. Antal antal påstigande, avstigande,
passerande, ombord. Från VISUM.

Figur 7.9 . Tillgänglighetskarta från VISUM i form av restider från
Grönlandsgången/Grönlandsparken, efter införandet av Autominibahn.
Studenterna sammanfattar: ”Såväl Ärvingesvängen, Kistarundan och Autominibahn är av typen
”matarlinjer” och gör det lättare för boende i området att förflytta sig till tunnelbana och pendeltåg.
Autominibahn och Kistarundan är även av typen ”inom områden”, de underlättar för människor att
förflytta sig inom Kista arbetsplatsområde.” Vidare diskuterar man för vem detta är bra: ” Som
matarlinjer och/eller vid trafikering i glesbefolkade områden kan trafiken tänkas användas av främst
äldre och funktionsnedsatta. För dessa grupper, som kan ha mindre möjlighet att äga en egen bil och
dessutom kan ha svårare att förflytta sig till exempelvis tunnelbanan varje morgon, innebär trafiken en
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stor ökning av tillgängligheten. Yngre och friska personer väljer kanske vid de låga hastigheter som de
automatiska minibussarna erbjuder att antingen gå eller cykla till tunnelbanan eller ta bilen dit de
ska.” Två (av flera) möjliga positiva effekter är:
•

De automtiska minibussarnas ekonomiska fördelar innebär även att man överhuvudtaget kan
erbjuda trafik i områden med låg efterfrågan.

•

Om tekniken utvecklas vidare, och de automatiska minibussarna kan köra helt fritt och inte
behöver hålla sig till en viss rutt med förutbestämda stationer, ökar ytan som man med en och
samma buss kan förse med kollektivtrafik.
Kistadal – Nytt bostadsområde nära Kista Centrum (?)

Figur 7.10 Karta som visar var Kistadal ligger.
Området kan vara intressant att trafikförsörja med automatisk trafik. Detaljplanearbete pågår nu
för en ny stadsdel Kistadal som skall innehålla ca 2000 bostäder och 350 studentbostäder.
Självkörande bussar eller tvärbana?
Man kan fråga sig om inte självkörande bussar blir onödiga när tvärbanan förlängs genom Kista.
Studenterna Belaieff % Stanislawska (2017) har studerat den frågan. De frågar sig: - Vilket färdmedel
är mest lämpligt i Kista?
Analysen visar att man får många fler resenärer på Tvärbanan genom Kista än i de automatiska
bussarna. Befintliga bussar har 250 resenärer från Helenelund station (6-9) medan Tvärbanan skulle
få 3700 men tiominuters-trafik. Med samma (låga) turtäthet skulle automatiska bussar få 220
resnärer men om de körs var 30:e sekund blir det 1500 resenärer (6-9).
Diagrammet visar antalet resande med Tvärbanan när den byggts.
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Figur 7.11 Flödeskarta för tvärbanan enligt VISUM-analys (Belaieff % Stanislawska, 2017)
Flödeskartan avslöjar att många som åker sträckan Kista-Helenelund åker inta lokalt i området utan
kommer eller ska mycket längre bort, utanför Kista. Tvärbanan och automatiska bussar skulle alltså få
olika resandegrupper, med olika långa reslängder.
7.2

Vetenskapsstaden – Universitetsområden som förbinds och passerar ett nytt område.

Via Academica är ursprungligen ett förslag till automatiskt och anropstyrt transportsystem, s.k.
spårbilssystem. Det var tänkt att förbinda Vetenskapsstadens universitets- och universitetsområden
Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet (SU), Karolinska Institutet (KI) via
Albano. Initiativet togs av professor Ingmar Andreasson (Andreasson, 2009) och bland andra
Akademiska Hus, KTH och Universitet visade intresse för förslaget.
I Andreassons rapport används Via Academica i vidare bemärkelse än att gälla enbart automatiska
bilar på spår. Det planerade spårtaxinätet hade 9 km spår och beräknades betjäna ett område med
67000 studerande 6000 boende och 15000 arbetsplatser. Resornas längd med spårtaxi uppskattades
bli 1,2 km. enligt Andreasson (2009). WSP (2014) resvane-undersökning visade dock att resandet
mellan de olika lärosätena var mycket lågt 2014, i storleksordningen 250-500 per dag, varav
merparten kollektivt men ca 100 per cykel eller till fots. WSPs rapport konstaterar att ”det krävs
ytterligare underlag för att bedöma effekterna av Albano-utbyggnaden för resandet inom
Vetenskapsstaden”.
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Figur 7.12 Vetenskapsstadens institutioner
Andreassons rapport innehåller även ett nätverk och en simulering/beräkning av antalet resor i olika
relationer. Tekniken med automatisk styrning och drift på betong och asfaltbanor och vägar är det som
avses i första hand i denna rapport. Andreasson (2009) kan vara en utgångspunkt även för förarlös
kollektivtrafik som inte körs på spår, i alla fall inte konventionell spårtaxi på räls.
7.3

Ör

Örsvängen är en slinga som startar från Hallonbergen och går i en cirkel tillbaka till nästan samma
korsning vid Hallonbergen. Rutten är ca 1,5 km lång. Från och med december 2016 införs en ny linje
som ersätter ett slags skaftkörning på linje 506. Efterfrågan är ganska låg och behöver definitivt inte
ledbussar, som kördes 2016. Gatorna är öppna för alla typer av vägtrafik men verkar ha liten eller
måttlig biltrafik. Den blandade trafiken, men också närheten till bostäder och barn kan vara ett
problem.

Figur 7.13a vänster. En bild från Örsvängen med en ledbuss på linje 506. Två passagerare, de enda,
ska just kliva på. (Bild: Kottenhoff, höst 2016.) Figur 7.13b höger Föreslagen slinga för aoutomatisk
busstrafik i Ör. (Enström & Kerrén 2017)
Studenterna Enström & Kerrén har skissat hur en SDV kan köras runt i Örsvängen. ” Genom att införa
en busslinje med mindre självkörande bussar som kör med hög turtäthet mellan Ör och Hallonbergen
förväntas resenärerna öka i antal, med mindre kollektiv reseuppoffring och ökad tillgänglighet för de
boende i Ör som följd. Med turtätheter på en nivå som en vanlig buss inte skulle kunna uppnå antas
väntetider kunna försummas. Även nyttjandegraden antas stiga, då fordonen idag är större än vad som
krävs, samtidigt som vår analys kommer att möjliggöra en mer flexibel trafikering.”
”Resandet i Ör har modellerats i programmet Visum. Vi utgick från SL:s ursprungliga matriser och
linjenät, men delade upp några av zonerna i Ör-området så att noggrannheten skulle bli högre.”
Resultatet visas i nedanstående tabell. JA betyder jämförelsealternativ, d.v.s. fortsatt trafik med linje
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506. Beläggningsgraden avser beläggning i fordon med 6 sittplatser. Beräkningen avser resandet och
baslinjenätet 2014 men det finns även en beräkning för 2030 i studentrapporten.
Tabellen visar att även med bara två fordon minskar resuppoffringen (KRESU), i detta fall med 26
timmar. Om man går upp till 5 fordon kan KRESU minska med hela 221 timmar. Turtätheten är då ca
1,5 minuter. Tabellen avslöjar även att det är mer effektivt att köra alla avgångar runt slingar åt samma
håll; ”enkelrikt.” i tabellen än att köra dubbelriktad trafik.
Med fyra fordon får man dock nästan lika många nya resenärer som med fem fordon.

Tabell 7.1 Resultat från beräkningar i VISUM-modellen (Enström % Kerr’en, 2017)

7.4

Övriga förslag till provområden

Det finns många platser och områden i Stockholm där pilotförsök med SDV skulle vara lämpliga att
genomföra. Några av de som fångats upp i diskussioner och samtal under förstudien men inte utretts
vidare listas kortfattat här.
Ropsten – Frihamnen
Flera färjebolag har sin tilläggsplats i Frihamnen, bl.a. Silja Line. Det är ganska stort gångavstånd till
tunnelbanestation Gärdet och ännu längre avstånd till Ropsten.
Värmdö
Värmdö är ett område som är geografiskt utspritt och många hushåll har mer än en km till närmaste
busshållplats, samtidigt som största delen av trafiken passerar vid visa getingmidjor. Största delen av
trafiken går mellan Värmdö och Stockholm går på väg 222, en motorväg. Därför skulle applikationer
av typerna (avkortad) stomlinje med matarlinjer kunna passa där. Detta har dock inte utretts vidare i
detta projekt.
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Botkyrka
I ett mail till förstudien beskriver lokalpolitikern Leif Hedström i Botkyrka ett antal kandidater. Ett
alternativ är en anropsstyrd förarlös buss mellan Hågelby och Lilla Dalen, en sträcka på drygt en
kilometer, för att underlätta för besökare till begravningsplatsen.
En annan kandidat är Alby Gård. Där finns en busslinje med oregelbunden och gles trafik och mycket
låg användning. Inom en radie på 500 m från hållplatsen ligger Alby Gård, det kreativa klustret
Subtopia, Hangaren, en liten marina, ett stort koloniområde, ett tiotal företag inom hantverk och
verkstad samt ca 500 radhusboenden som har närmare till den hållplatsen än till någon annan
hållplats. Om hållplatsen trafikerades mer regelbundet, med matning till andra linjer, skulle eventuellt
resandet med kollektivtrafik.
I Botkyrka finns även idéer om att kunna ersätta trafiken i området med tre stycken ca 10-15 minuter
långa, enkelriktade slingor som trafikeras av förarlösa bussar. Detta behöver ytterligare utredning och
simulering, men skulle kunna leda till både minskad kostnad och ökad service.
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8

SDV i ett sammanhang

8.1

Utvecklingen av självkörande fordon på väg i Sverige

Under perioden oktober 2016 – mars 2017 pågår ett projekt för att ta fram framtidsscenarier för
utvecklingen av självkörande fordon i Sverige (Pernestål Brenden m. fl., 2017). Projektet leds av
ITRL/KTH, och har involverat en expertgrupp med ca 40 experter från ca 20 organisationer aktiva
inom transportbranschen i Sverige. Bland annat har operatörer (från bland annat kollektivtrafik,
bilpooler, taxi), fordonstillverkare, myndigheter, universitet, institut och konsultföretag varit
representerade. Expertgruppen identifierade en säker utveckling med bland annat fortsatt snabb
teknikutveckling, urbanisering, fortsatt arbete med hållbarhetsfrågor, och människor strävan efter
”bekymmerslöshet”. Expertgruppen identifierade även ett antal strategiska osäkerheter, där de två
viktigaste bedömdes vara:
-

Huruvida delningsekonomin i allmänhet och delade transportlösningar i synnerhet slår
igenom eller inte.

-

Huruvida samhällsorganisationer, myndigheter och politiker blir drivande och proaktiva i
omställningen till ett hållbart samhälle och ett hållbart transportsystem, eller om de agerar
mer följande och reaktivt.

Villighet att dela fordon, resor och transporter kommer att både accelerera utvecklingen av SDV
eftersom man då delar på de initialt högre kostnaderna för den nya tekniken. Det kommer också att
leda till en snabbare utveckling av förarlösa fordon (Pernestål Brenden m. fl. 2017, Litman 2017). Om
inte delade transporttjänster blir norm kommer utvecklingen snarare styras mot att i första hand
erbjuda system som parkerings-hjälp och avancerade förarstöd, t. ex. vid kö-körning.
Myndigheters agerande förväntas styra på vilket sätt fordon integreras med kollektivtrafik och stödjs
av infrastruktur, som t. ex. dedikerade körbanor.
8.2

Systemperspektivet

SDV kan vara helt autonoma fordon, d.v.s. fordon som kör helt på egen hand, fattar alla beslut självt
och inte är uppkopplat i något system. För SDV i delade tjänster, där det inte finns någon ansvarig
förare ombord, är detta dock inte en särskilt lämplig approach. För att garantera säkerhet ombord och
för att få en hög tillgänglighet och få driftstopp bör fordonen vara uppkopplade i ett system, ett
”kontroll-torn”. Att fordonen är uppkopplade gör också att de kan integreras i SLL:s system även
digitalt. Några av de aspekter som är viktiga när det gäller integration, såväl fysisk som digital är:
-

Hållplatser: om SDV ska fungera som matarlinjer eller tvärförbindelser behöver byten mellan
SDV och ordinarie kollektivtrafik kunna ske smidigt.

-

Tidtabeller: även tidtabeller behöver synkroniseras. Denna utmaning kan också lösas med
högre turtäthet.

-

Biljetter: för att SDV ska kunna komplettera kollektivtrafiken behöver biljetterna vara
integrerade.

Dessa aspekter leder in på kombinerad mobilitet som tjänst (även kallat ”MaaS” – Mobility as a
Service). Kombinerad mobilitet som tjänst beskrivs bland annat i (Holmberg m.fl. 2016) och en
handlingsplan för utvecklingen av kombinerad mobilitet i Sverige har tagits fram inom ramen för
Regeringens Samverkansprogram Nästa Generations Resor och Transporter. Detta område omfattar
mycket mer än SDV i kombination med kollektivtrafik, och analysen av det har inte fördjupats i denna
rapport.
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8.3

Lagstiftning och policy

I flera av piloterna som studerats i förstudien har lagstiftning och regler lyfts upp som ett hinder och
en faktor som försenar prover och piloter. I Sverige pågår nu en utredning om försöksverksamhet med
självkörande fordon i Sverige (Bjelfvenstam 2016). I denna utredning ligger fokus på framförandet av
fordon utan förare ombord, inklusive exempelvis hantering av (kamera-)data och ansvarsfrågor. För
självkörande fordon som komplement till kollektivtrafik kan även andra typer av lagstiftnings- och
policyfrågor behöva beröras, till exempel upphandling och subventionering av kollektivtrafik, biljettförsäljning och lagstiftning relaterad till taxiverksamhet.

9
9.1

Slutsatser och utblick
Slutsatser

Självkörande fordon, SDV, ger två huvudsakliga fördelar; lägre driftkostnad och bättre möjlighet att
använda små fordon som i sin tur ger möjligheten att öka turtätheten och/eller täcka ett större område
(egentligen minska avståndet till hållplatser). Uppkoppling ger möjligheter för avancerad
automatisering och flexibel trafikering med bl.a. anropsstyrning, och kan även användas till att
synkronisera ankomsttider för stomlinjer med SDV-trafik.
I förstudien har fyra huvudsakliga trafikerings-mönster för SDV som komplement till kollektivtrafik
beskrivits. Med huvudfokus på att sänka kostnader för kollektivtrafik är det i huvudsak trafikering som
avkortad stomlinje som är relevant. För att öka attraktiviteten och därmed antalet resenärer hos
kollektivtrafiken är även matarlinje (first/last mile) och tvärförbindelser relevanta. En viktigt fråga för
SLL är vilken roll man vill ha: ska kollektivtrafiken med SDV vara upphandlad? Ett alternativ är att
anpassa IT-system och policies för närmare samarbeten med andra mobilitets-leverantörer i tjänster
som bygger på kombinerad mobilitet.
De system med SDV som är i kommersiellt bruk idag trafikerar i huvudsak egna banor eller spår. Det
har pågått och pågår prover, piloter och tester med delade självkörande fordon på publika gator runt
om i Europa och Världen. Utifrån de som har studerats i denna förstudie har det visat sig att ännu är
tekniken inte helt redo för att trafikera publika gator, eftersom hastigheten blir för låg på grund av de
säkerhetsmarginaler fordonen behöver. Dock rapporterer samtliga projekt att de har lärt sig väldigt
mycket om teknik, lagstiftning och användning genom att göra dessa prover. I den vetenskapliga
litteraturen är analyserna av hur SDV kan komplettera kollektivtrafiken fortfarande sparsamma, och i
de som finns beskrivs oftast system som har designats utan att ta hänsyn till befintlig kollektivtrafik,
dvs man förutsätter att hela systemet kan göras om från grunden.
I förstudien har tre platser för prover med SDV i Stockholm studerats noggrannare: Kista (matarlinje,
tvärförbindelse), Vetenskapsstaden (tvärförbindelse, ny linje), och Ör (avkortad stomlinje). Det finns
naturligtvis fler områden i Stockholm som lämpar sig för prover, bland annat i Ropsten, Botkyrka och
Värmdö.
Parallellt med utvecklingen av SDV pågår även en förändring i hur vi människor ser på transporter och
mobilitet, och experter i Sverige är eniga om att det är mycket svårt att förutspå hur framtidens
transporter kommer att se ut. Det påverkas av hur aktörer: beslutsfattare, politiker, och människor
väljer att agera.
9.2

Utblick och framtida arbete

I detta avsnitt ger vi en utblick med förslag på framtid arbete, såväl för praktiska tester som fortsatt
forskning.
Tekniken är fortfarande under utveckling men trots det, eller kanske just därför, är det viktigt att
genomföra tester för att verifiera och utveckla fordonen i den typen av användning som man tänker
sig. Då kan tekniken anpassas efter önskad funktion.
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Drivkraften hos operatörer, både traditionella kollektiv-trafikoperatörer och operatörer av andra
mobilitets-tjänster som taxi och bildelning, att genomföra piloter med SDV är stor, och inom de
närmaste åren kommer det dyka upp ett antal sådana piloter. Detta märks inte minst i och med arbetet
med Testsiterna i Göteborg och Stockholm inom Drive Sweden. När dessa piloter görs är det viktigt att
inte bara utvärdera resultaten tekniskt, utan även konsekvenserna för samhället och resenärerna, och
att SDV-tjänsterna är trygga och säkra för resenärerna.
Piloterna med SDV kommer även leda till att man förstår tjänsterna och fördelarna som SDV kan
erbjuda bättre. Det leder till att SLL kan utveckla och identifiera sin roll i förhållande till de nya
tjänsterna med SDV, t.ex. om SDV är ett nytt transportslag som ska upphandlas för sig självt eller om
det ska ses som ett sätt för operatörerna att förbättra sin verksamhet. I frågan om hur/om SDVtjänster ska upphandlas så ingår även frågor om investeringar i infrastruktur. För att öka både
drifthastighet och tillgänglighet kan investeringar i infrastruktur behövas – vem tar en sådan kostnad?
I Figur 8.1 redovisas områden där ytterligare forskning och kunskapsuppbyggnad behövs. De gröna
bedöms vara de högst prioriterade för SLL och där bör SLL ta en ledande roll. I de övriga grenarna
behöver SLL medverka för att bygga kunskap, men andra aktörer kan ta en ledande roll.

Fortsatt arbete bör innehålla:
-

För SLL och KTH: Deltagande i prover och piloter med SDV. Proverna med SDV kan och bör
drivas av operatörer, i samråd med SLL. Ett förslag är att SLL deltar i Test Site Stockholm, och
på så sätt får både en naturlig och neutral mötesplats med andra aktörer och får kunskap om
utvecklingen av SDV i Stockholmsområdet.

-

För SLL (med KTH som en partner): fortsatt forskning och kunskapsbyggande, exempelvis
med en industridoktorand, för att förstå hur SDV lämpligast kan komplettera kollektivtrafik
(se ytterligare frågeställningar i den ”gröna grenen” i figuren).

-

För KTH (med SLL som en partner): fortsatt forskning kring resvanor och beteende,
tjänstedesign, och systemeffekter av SDV, för att förstå om och hur SDV tillsammans med
kollektivtrafik verkligen kan bidra till hållbara transporter.
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Bilaga 1

11 Defintioner och förkortningar

ARTS

Automatic Road Transportation System

ATS, ATN

Automated Transit Systems, Automated Transit Networks som kan ha
stora eller små vagnar men som alltid är förarlösa med någon form av
on-demand service. (Prof. Ingmar Andreasson per mail)

Autominibuss

Automatiserat bussliknande fordon (Pod) på väg eller bana.
Från Nordkolt (Sylvén 1978). Fordonen kan användas i kollektivtrafik (se
förklaring).

Bansystem

System av banor med speciell infrastruktur avsedd för kollektiva eller
individuella resor. Trafiken kan vara automatiserad eller manuell.

GRT

Group Rapid Transit, “Shuttle” - bansystem/ automatisk linjetrafik
som t.ex. 2GetThere-systemet i Rotterdam

Kollektiv trafik

Kollektiv syftar på offentlig (public) och tillsammans (collective).
Individuell PRT och taxi är public men inte collective. Bussar behöver
inte vara offentliga, men kan betraktas som ”tillsammans”.

Micro Transit

Kollektivtrafik i liten skala där rutterna genereras dynamiskt med hjälp
av IT. Passagerarna går till uppsamlingspunkter som trafikeras om det
behövs. Fritt översatt från Fegion & Murphy (TCRP 188).

PRT

Personal Rapid Transit; ofta samma som spårtaxi. Ordet ”personal”
betyder individuell (on demand, non-stop och i självvalt sällskap).
PRT säger inget om förarlöst och egen bana men är/har varit
förutsättningar innan fordon kan styra själva.

Pod(s)

Litet fordon utan förarplats. Detta framgår ofta av utförandet/ designen.
Pods ingår i ett tekniskt (trafik)system.

ROW

Right Of Way. Ett körfält, gata, väg eller bana där kollektivtrafiken har
företräde eller ensamrätt. (fri tolkning)

SDV

Self Driving Vehicle, självkörande fordon.

V2I

(Uppkoppling) Vehicle to Infrastructure

V2V

(Uppkoppling) Vehicle to Vehicle

