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Sammanfattning 
Utvecklingen med automatiserade funktioner i fordon går framåt och i framtiden 
är det möjligt att bilen är helt självkörande. Stockholm växer och även trafiken 
vilket medför utmaningar att lösa som exempelvis att öka framkomligheten, 
tillgänglighet och hållbarhet. Därför har Stockholms stad tagit fram mål för 
tydliggöra vad det framtida gaturummen ska uppfylla. 

Syftet med denna rapport var att sammanställa information om hur autonoma fordon 
kan påverka gatuutformningen samt jämföra resultatet med målen om gatuplanering i 
Stockholms stad. 

Resultatet visade att autonoma fordon kan möjliggöra en ökad delningsekonomi inom 
transportsystemet där allt färre människor äger ett eget fordon. I stället kan fordonen 
ingå i nya mobilitetslösningar. Detta kan medföra en förbättrad markanvändning och nya 
möjligheter till hur vi använder gaturummen. Exempelvis nämns gaturummet kunna 
stängas av för trafik efter rusningstid och ge plats för andra aktiviteter. Resultatet visade 
även att fordonenen har behov för mer integrerad teknik i gaturummen samt krav på 
högre läsbarhet av linjemarkeringar och vägmärken. 

En slutsats som kunde dras var att många utav Stockholms stads mål kan uppnås, 
exempelvis miljömål, mindre trängsel och högre trafiksäkerhet. Av resultatet framgår 
det att de två viktigaste faktorerna är den politiska och tekniska utveckling kring 
autonoma fordon. 

Nyckelord: Självkörande bilar, Samhällsplanering, Trafikplanering, Gaturum. 
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Abstract 
The development with automated functions in vehicles is moving forward and in the 
future it is possible that cars is completely self-driving. Stockholm is growing and 
also the traffic, which poses challenges to solve, such as increasing accessibility, 
availability and sustainability. Therefore, the City of Stockholm has developed goals 
for clarifying what the future street areas should fulfill.  

The purpose of this report was to compile information on how autonomous vehicles 
can influence street design and compare the results with the goals of street planning in 
the City of Stockholm. 

The result showed that autonomous vehicles can enable an increased sharing 
economy within the transport system, which means that fewer people own their own 
vehicle. Instead, the vehicles can be included in new mobility solutions. This can lead 
to improved land use and new opportunities for how we use the street space. For 
example, the street room is mentioned as being able to be switched off for traffic after 
rush hour and providing space for other activities. The results also showed that the 
vehicles need more integrated technology in the street space and requirements for 
higher readability of line markings and road signs. 

One conclusion was that many of Stockholm's goals can be achieved, such as 
environmental goals, less congestion and higher road safety. The result shows that the 
two most important factors are the political and technical development of autonomous 
vehicles. 

Keywords: Self-driving cars, Urban planning, Traffic planning, Street areas. 
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Förord 
Till vår handledare: 
Stort tack för att du har stöttat oss under detta 
arbete genom uppmuntran och goda förslag. 

Till vår examinator: 
Tack för att du trodde på oss trots den stora 
utmaning som du förutspådde att detta arbete 
skulle kräva. 

Till sakkunniga: 
Ett enormt tack för att ni tog er tid att diskutera 
och vägleda oss kring detta nya och stora 
ämne. 

Till våra familjer: 
Tack för att ni stod ut med oss under denna 
period med sena kvällar och helger. 
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Begreppsförklaringar 
ABS-bromsar Låsningsfria bromsar för fordon, för att möjliggöra 

undanmanöver vid bromsning. 

Adaptiv farthållare En adaptiv farthållare är en funktion där fordonet kan 
kontrollera hastigheten och anpassa farten till framförvarande 
fordon. 

Allmän plats Ett reserverat område, gata, väg, torg, eller annan plats för 
allmänt behov i detaljplan. Det betyder att området inte får 
delas in i privata fastigheter eller spärras av för allmänhet. 

Autonomt fordon Ett fordon som kan köra automatiskt i trafiken. Olika nivåer av 
automatisering förekommer. 

Beläggningstid Den tid ett fordon används i förhållande till när den står stilla. 

Bil Motorfordon med minst tre eller fler hjul, band eller medar. 
Bilar delas in i olika kategorier, till exempel lastbil, personbil 
eller buss. 

Dagvatten Smält- och regnvatten samt dräneringsvatten som leds bort från 
hårdgjorda ytor som till exempel asfalt eller stenbeläggning. 

Gata En gata tillhör allmän plats i enlighet med detaljplan, för att 
arrangera trafik och till allmänt nyttjande av gatuområdet. 

Kamerautrustning Videokameror i bilens främre del som läser av visuell 
information som exempelvis trafiksignaler. 

Konvojkörning Fordon som kör mycket nära varandra för att reducera lufttryck 
och energiutsläpp. 

Körfältsassistans Assisterar föraren att fordonet framförs inom körfältet. 

C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems, Samverkande 
intelligenta transportsystem. Samverkan mellan olika 
intelligenta enheter som fordon, människor och infrastruktur. 
Detta kan exempelvis öka säkerheten på vägarna eller förbättra 
trafikflöden. 

LiDAR Light detection and ranging. Teknik som sänder ut ljuspulser 
för att bygga en detaljerad 3D-modell av omgivning i 360 
grader. LiDAR-sensorn är placerad på bilens tak. 

MaaS Mobility as a Service, mobilitet som en tjänst. 
Konsumenter köper en resa i en app eller hemsida där olika 
typer av transportslag erbjuds. 

Multimodal 
knutpunkt 

En plats i kollektivtrafiken som möjliggör för ett byte mellan 
olika transportslag i en resa. 

NVDB Nationella vägdatabasen, en databas med information om 
statliga, kommunala och enskilda vägar i Sverige. 
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Radarsensorer Radarsensorer är placerade på bilens främre del och används 
för att mäta avstånd till olika objekt och därmed också deras 
hastighet. 

Självkörande fordon Se förklaring för “Autonomt fordon”. 

Stombuss Bussar som kännetecknas av hög turtäthet, snabbhet, 
pålitlighet, tydlighet och som trafikerar viktiga huvudleder i 
staden. 

Trafikant Person som rör sig eller vistas på vägen eller som befinner sig i 
ett fordon på vägen eller i terräng. 

Trafikflöde Antal passerande trafikanter eller fordon på en specifik del av 
en väg eller gata under ett givet tidsintervall. 

Ultraljudsensorer Ultraljudssensorer används främst för avståndsmätning vid nära 
objekt som exempelvis vid parkering. 

Uppställningsplats Yta med syfte till parkering eller placering av fordon 

Väg En ordnad del av ett vägområde eller kommunikationsled, som 
en vägbana eller andra väganordningar. Till exempel räknas en 
gata, torg eller någon annan typ av yta som kan nyttjas för 
motortrafik. Till väg räknas också gångbana, cykelväg eller 
ridled bredvid en väg. 

V2I Vehicle to Infrastructure, fordon till infrastruktur. 
Informationsutbyte mellan fordon och infrastruktur 
(trafiksystem, signalsystem, sensorer), till avsikt att varna vid 
eventuell olycka, väglag, fara eller hinder på vägnätet. Men 
även att hjälpa föraren att framföra fordonet på bästa sätt 
genom möjlig ruttplanering. 

V2P Vehicle to Pedestrian, fordon till fotgängare. 
Informationsutbyte mellan fordon och teknik som människor 
kan läsa av via teknik, till exempelvis en smart telefon, dator, 
monitor eller annan utrustning som kan ta emot data. 

V2V Vehicle to Vehicle, fordon till fordon. 
Informationsutbyte mellan två eller flera autonoma fordon i 
trafiken. Information av värde för att fordonet eller föraren ska 
kunna ta beslut och undvika risker. 

V2X Vehicle to Anything, fordon till allting. 
Informationsutbyte mellan fordon och allt (total uppkoppling), 
all möjlig information som anses väsentlig till ett fordon eller 
förare. Genom att dela information kan framförandet av 
fordonet möjligen underlättas och risker kan minimeras. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund 
Bilen, vår tids transportmedel, har sitt ursprung i armén. Utvecklingen av bilismen växte 
sig stark efter andra världskriget vilket möjliggjorde för en ny rörelsefrihet där 
människor kunde transportera sig längre sträckor (Bil, 2019). Bilismens negativa 
konsekvenser har lyfts fram på senare år och tre trender som märks i transportsektorn 
idag är mer uppkopplade, digitaliserade och automatiserade fordon (SOU, 2018:16). En 
annan trend är att fordonen är eldrivna (Bilism, 2019). Med elmotorer i bilar finns 
möjlighet att slippa buller och avgaser i städerna (Elbil, 2019). I Stockholm arbetar men 
med att nå ett fossilfritt transportsystem redan idag (Stockholms stad, 2018c).  

Hur de självkörande fordon ska implementeras på våra gator och vilka effekter det kan 
ge är det flera kommuner, företag och organisationer som arbetar med att besvara 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). I Stockholms stad förväntas befolkningen 
uppnå 1,3 miljoner invånare år 2040 (Stockholms stad, 2018). Samtidigt som fler 
människor ska få plats att färdas i staden förändras inte gatornas bredd (Stockholms 
stad, 2019e). Med hänsyn till Stockholm utveckling är det därmed viktigt att fastställa 
vilka konsekvenser autonoma fordon kan ge på gaturummen. 

En tidigare studie som utfördes på KTH påvisade att en minskning av parkeringsplatser 
och personbilar kan minska i Stockholm med 90 procent. Förutsättningarna var att 
privatbilism ersattes med delade resor i självkörande fordon (Rigole, 2014). Även en 
studie över olika framtidsscenarion med autonoma fordon visade att en minskning av 
privatbilism är en avgörande faktor för goda effekter på transportsystemet (Brenden, 
Kristoffersson, Mattsson. 2017b). 
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna rapport är att undersöka hur utformningen av gaturum kommer att 
påverkas av autonoma fordon i framtiden. 

Frågeställningar: 
● Hur kommer autonoma fordon att påverka gatuutformningen i stadstrafik?
● Vilka faktorer ligger till grund för hur utformningen blir?
● Vilka problem kan uppstå med autonoma fordon i gaturum?

1.3 Målformulering 
Målet med denna rapport är att analysera hur autonoma fordon kan förändra gatornas 
utformning i framtiden och därmed väcka en diskussion kring ämnet. Arbetet ska 
också visa vilka förändringar i gaturummen som kan ske genom illustrativa förslag 
med olika gatutyper i ett framtidsscenario. Resultatet ska kopplas till Stockholms 
hållbarhetsmål. 

● Delmål 1
Sammanställa forskning och studier om autonoma fordon och dess inverkan på
stadsplanering.

● Delmål 2
Sammanställa information om Stockholms stads framtida mål med
trafikplanering samt sammanställa information om olika gatutyper och gators
inredning.

● Delmål 3
Sammanställa ett resultat utifrån frågeställningen.

● Delmål 4
Illustrera gestaltande förslag på förändringarna i gaturummet kopplat till
resultatet.

● Delmål 5
Analysera och koppla resultatet till de olika framtida målen för Stockholm.

1.4 Avgränsning 
Examensarbetet omfattar tio veckors arbete och avslutas med en redovisning. Det är 
avgränsat till området samhällsplanering med inriktning mot stadsutformning och 
autonoma fordon. Förväntningarna är att läsaren ska få en grundförståelse för vad 
autonoma fordon är och hur de förmodas påverka gatorna i framtiden. Inga stora 
tekniska förkunskaper ska behövas av läsaren för att förstå innehållet utan endast 
grundläggande kunskaper. Illustrationerna kommer inte att presentera specifika 
detaljutformningar eller tekniska lösningar. 

Studien är avgränsad till trafik med autonoma fordon i gaturum i Stockholms stad. 
Arbetet kommer i första hand fokusera på persontransporter med personbilar och 
kollektivtrafik. Cykeltrafik och gående är inte av huvudsakligt intresse. Andra trafikslag 
och transportmedel som till exempel godstransporter kommer inte att tas till hänsyn i 
denna rapport. 
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2. Metod

2.1 Kvalitativ metod 
Metoden till detta examensarbete har utförts som en interaktiv induktion, vilket är en 
modern version av en kvalitativ undersökning. Faktainsamling har skett genom 
litteraturstudier och intervjuer. 

Anledningen till vald metod beror på hänsyn till arbetets tidsomfång och tidigare 
erfarenhet inom området. Ämnet autonoma fordon och gatuutformning är en komplex 
fråga som beror på många olika faktorer. Exempel är politik, teknisk utveckling och 
stadsplanering. Litteraturstudier och intervjuer ansågs vara mest lämpligt utifrån att 
ämnet om autonoma fordon uppdateras ständigt med ny fakta och information. 

2.2 Litteraturstudier 
Forskningsrapporter, offentliga handlingar och utredningar har studerats under arbetets 
gång. Primära källor prioriterades före sekundära källor. Det har även studerats tidigare 
examensarbeten och masteruppsatser. Detta för att inte replikera tidigare arbeten, samt få 
inspiration för tillvägagångssätt. 

2.2.1 Insamlingsteknik för källor 
Platser som material har hämtats från är bibliotek, webben och sakkunniga. Områden 
som eftersöktes omfattade autonoma fordon, gatuplanering samt samhällsplanering. 
Majoriteten av alla källor är hämtade från webben eller databasen PRIMO från Kungliga 
Tekniska Högskolan, KTH. 

En bedömning gjordes för varje källa innan och efter de läststest för att säkerställa 
informationens reliabilitet. All information som har insamlats under arbetet har granskats 
med hänsyn till trovärdighet och giltighet. Hänsyn har tagits till källornas ålder vid 
urvalsprocessen där källor med senare publiceringsdatum har prioriterats. 

2.3 Intervjuer 
Intervjuer med tre kunniga personer inom olika ämnesområden genomfördes av 
författarna. Intervjuerna utfördes semistrukturerade där skribenterna antingen träffade 
respondenten, även kallat personlig intervju, eller genomfördes via videosamtal. Urvalet 
av personer som kontaktades och tillfrågades baserades på bakgrunden i deras 
ämnesområden. Respondenterna fick tillgång till frågorna innan intervjun för möjlighet 
att förbereda sig. Den ungefärliga tiden för varje intervju var en timme. Intervjufrågorna 
anpassades efter respondenternas expertis med mål att uppnå en bredare bild till 
resultatet. Alla intervjuer spelades in med mikrofon och transkriberades. 

● Den första personen intervjuades inom området stadsplanering med autonoma
fordon.

● Den andra personen intervjuades inom området samhällsplanering med
autonoma fordon.

● Den tredje personen intervjuades inom trafikplanering och politik med autonoma
fordon som fokus.
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2.4 Val av område 
Valet av området berodde på att examensarbetet utfördes på KTH:s campusområde i 
Stockholm. Ytterligare ett argument till valt område var att Stockholm är en storstad och 
kommunen arbetar proaktivt med liknande frågor. Detta ansåg ge möjlighet till bättre 
förståelse för området då författarna bor och lever i staden. 

2.5 Illustrationer 
Illustrationer utfördes när den undersökande delen av arbetet var färdigt och insamlad 
data bearbetats. Målet med illustrationerna var att visa upp de möjliga förändringarna i 
gaturummet. Detta utfördes som skisser och figurer med beskrivande text. Illustrationer 
framställdes genom datorprogrammet SketchUp och genom handskisser, samt 
bildredigeringsprogrammet Fresh Paint av Microsoft Corporation. 
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3. Genomförande 
 

3.1 Kontakt med sakkunniga 
I förarbetet upprättades först en kontakt med Anna Svensson, anställd på 
stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och projektledare för Autonoma fordon som en 
del av fördjupningen av översiktsplanen för centrala Göteborg. Ett telefonmöte hölls för 
att få vägledning och inspiration till examensarbetet, samt råd för vidare forskning. 
Skribenterna fick också litteratur och kontakter rekommenderade efter samtalet. Efter 
mötet kontaktades flera personer, dock var endast några intresserade av att delta. De som 
var intresserade var Bhavana Vaddadi, doktorand på Integrated Transport Research Lab, 
som antog sig arbetet som näringslivskontakt och Magnus Hjälmdahl, konsult på 
SWECO, som erbjöd sig medverka i intervju. 

 
Under det förberedande arbetet tilldelades Cecilia Hörngren från ETTELVA 
Arkitekter som akademisk handledare för projektet. Cecilia initierade kontakt med 
Thomas E. Karlsson från Trafikroteln, Stockholms stad och en intervju bokades in. 

 
 

3.2 Förstudie 
För att fördjupa sig i ämnet genomfördes en inläsningsperiod på cirka fyra veckor där 
den rekommenderade litteraturen från Anna Svensson studerades. Under tiden 
klargjordes också arbetets frågeställning, metod, avgränsning och mål. 

 
 

3.3 Utformning av teoretisk referensram 
Skrivandet av rapporten påbörjades med att gå igenom vad som behövde ingå i den 
teoretiska referensramen. Det bestämdes att den teoretiska referensramen skulle 
omfatta två kapitel, ett om gator och ett om autonoma fordon. Detta för att ge läsaren 
grundläggande kunskaper till resultatet. 

 
 

3.4 Intervjuer 
Intervjuer genomfördes med tre personer vid olika tillfällen. Intervjuerna spelades in 
med mobiltelefon. De inspelade intervjuerna transkriberades manuellt efter varje 
intervju. 

 
Först intervjuades Bhavana Vaddadi genom ett personligt möte som skedde på plats i 
Integrated Transport Research Lab på KTH. Fokus lades på frågor kring möjligheter och 
problematik med autonoma fordon samt genomgång av hennes lösningar kring 
stadsplanering och autonoma fordon. Bhavana presenterade sin masteruppsats 
Autonomous Shared Mobility and the cities of Tomorrow som handlar om 
samhällsplanering med autonoma fordon över Amsterdam. 

 
Den andra intervjun genomfördes med Magnus Hjälmdahl från SWECO. Intervjun 
genomfördes genom ett uppkopplat videosamtal på KTH:s campus i Stockholm. Under 
intervjun lades fokus på möjliga fördelar och nackdelar med implementering av 
autonoma fordon i tätorter. Magnus rekommenderad därefter lämplig litteratur till 
arbetet. 
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Den tredje intervjun genomfördes i Stockholms stadshus med trafikborgarrådssekreterare 
Thomas E. Karlsson. Frågor som ställdes i intervjun behandlade främst ämnet autonoma 
fordon i ett framtidsperspektiv för Stockholms stad, en nulägesrapport över deras arbete 
samt allmänna frågor om delningsekonomi och mobilitet som en tjänst. Thomas 
rekommenderade rapporten, Vägen till självkörande fordon- introduktion, från Statens 
offentliga utredningar SOU. Utredningen behandlar frågor kring en framtida 
implementering av autonoma fordon och hur det svenska regelverket behöver anpassas 
till ett nytt transportsystem. 

3.5 Bearbetning av teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kunde påbörjas efter intervjuerna hade utförts. Med hjälp 
av intervjuerna och materialet som rekommenderades av de intervjuade kunde den 
teoretiska referensramen kompletteras med mer information. 

3.6 Bearbetning av resultat 
Frågeställningarna besvarades genom att avkoda litteraturstudien och intervjuerna. 
Resultatet presenterades i tre delar som omfattade framtidens trafikplanering, dess 
möjliga effekter och inverkan på gaturummet. 

3.7 Analys av resultat 
Efter att resultatet var fastställt kunde analysen skrivas. I analysen bearbetades resultatet 
tillsammans med teorierna från den teoretiska referensramen. Analysen tydliggör också de två 
faktorer som tros påverka utveckling av autonoma fordon i städer.  

När analysen färdigställdes kunde gestaltning av gatorna påbörjas. Gestaltningen 
genomfördes i modelleringsprogrammet SketchUp, efter en analys av gatornas förändring. 
Även ikoner och symboler skapades till rapporten för att göra texten mer lättläst. Illustrationer 
utfördes genom Googles egna ritprogram. 

3.8 Slutsats 
Utifrån analysen kunde slutsatser dras kopplade till frågeställningarna. Slutsatserna summerade 
alla tydliga förändringar i gaturummet kortfattat.
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4. Nulägesbeskrivning 
 

4.1 Studier och forskning idag 
Samhällsplanering är en långsiktig process som behöver underlag för välgrundade 
beslut. Ny information om autonoma fordon och dess påverkan på samhällsplanering 
publiceras kontinuerligt vilket gör att kunskapen om effekter ständigt förändras 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). En viktig faktor inom forskningen är att 
utreda möjliga effekter vilket oftast grundar sig i att undersöka olika scenarioanalyser för 
framtiden (Brenden, Kristoffersson, Mattsson. 2017a). 

 
Idag arbetar många med att försöka besvara vilka fördelar och nackdelar som kan uppstå 
med självkörande fordon. Exempelvis är kommuner, myndigheter och organisationer i 
Sverige intresserade av att undersöka följderna med autonoma fordon i samhället 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 

 
 

4.1.1 Projekt i Sverige 
 

4.1.1.1 Nästa generations resor och transporter 
För att möta viktiga samhällsutmaningar inom transportsektorn lanserade regeringen 
år 2016 samverkansprogrammet Nästa generations resor och transporter. Målen är att 
arbeta med miljövänliga transportslag, nya drivmedel och digitalisering av 
transportsektorn, där autonoma fordon ingår i utredningen (SOU, 2018:16). 

 
Ett av projekten som faller under samverkansprogrammet är självkörande bussar på 
Chalmers campusområde i Göteborg. Några av aktörerna som är delaktiga är 
Autonomous Mobility, Vinnova och RISE. Bussarna kan transportera upp till elva 
personer inklusive förare och kör mellan Chalmers bibliotek och Chalmers 
huvudentré. Föraren har till uppgift att övervaka turerna och manövrera bussen vid 
oförutsedda hinder. De självkörande bussarna är eldrivna vilket anses bättre för 
miljön och kan framföras i en maxhastighet på 20 km/h. En möjlighet som projektet 
belyser är att den nya tekniken kan frigöra parkeringsplatser i framtiden (se figur 4.1) 
(RISE, 2018). 
 

 
Figur 4.1: Autonomous Mobility självkörande buss, modell Arma.
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4.1.1.2 Drive Sweden 
Ett annat projekt som initierats av regeringen är Drive Sweden som är ett 
innovationsprogram för autonoma fordon. Programmet arbetar för en framtidsvision 
om en uppkopplad, autonom och delad mobilitet. 

 
Ett pågående projekt som utförs under Drive Sweden är KOMPIS, Kombinerad 
mobilitet som tjänst i Sverige. Projektets syfte är att underlätta införandet av en 
kombinerad mobilitetstjänst i Sverige, vilket kan hjälpa till att nå de transportpolitiska 
målen för Sverige (Drive Sweden, 2019). Projektet har utarbetat en färdplan som är 
indelad i tre tidsperioder mellan år 2017 till 2027. Den första tidsperioden fram till år 
2020 fokuserar på att utreda och planera för tekniken. Den andra tidsperioden mellan 
år 2020 och 2023 ska lägga grunden för mobilitetstjänster i Sverige genom att 
exempelvis implementera och utveckla tjänster. Den tredje tidsperioden sträcker sig 
till 2037 och skall arbeta för att nå en etablerad marknad med mobilitetstjänster 
(Energimyndigheten, Samtrafiken, Svensk kollektivtrafik, Trafikverket, Vinnova, 
2019). 

 
4.1.1.3 Drive Me 
Drive Me är ett projekt i Sverige som bland annat Trafikverket och Volvo Car Group 
deltar i. Målet med Drive Me är att undersöka samhällsfördelarna med autonom 
körning samt vilka krav infrastrukturen behöver uppfylla. 

 
Projektet startade 2013 med ett urval av testpersoner och utveckling av olika tekniska 
funktioner som molntjänst och användargränssnitt. Testpersonerna har därefter 
använt bilmodellen Volvo XC90 med olika autonoma funktioner som automatisk 
parkering utan att föraren behöver befinna sig i bilen (se figur 4.2) (Lindholmen 
Science Park, 2019). Göteborg är också delaktiga i projektet och hoppas att 
införandet av självkörande fordon kan ge bättre förutsättningar till staden för att växa. 
De vill ändra fokus i samhällsbyggandet och istället för att bygga en stad för bilar vill 
de bygga en stad för människor. Några fördelar Göteborgs stad tror kan gynna staden 
med ett införande av självkörande fordon är att trafiksignaler kan tas bort, 
parkeringsytor kan ändra användning och smalare gator kan generera i bredare 
trottoarer (Göteborgs stad, u.d.). 

 

 
Figur 4.2: Volvo XC90. 
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4.1.2 Projekt utomlands 
Globala och nationella projekt pågår runt omkring i världen för att undersöka 
möjligheterna med att implementera autonoma fordon. Många projekt är i olika faser och 
är på så sätt inte en fullt utvecklad produkt eller tjänst men en del företag har kommit 
längre än andra (SOU, 2018:16). 

 
 

4.1.2.1 Waymo 
Ett företag som arbetat sedan år 2009 med att utveckla autonoma tjänster är Waymo. 
Företaget som är etablerat i Austin, Texas började med att modifiera en Toyota Prius 
med nödvändig teknik för att testköra bilen på vägen utan förare. Därefter byggde de 
egna sensorer och började testa de självkörande bilarna på motorväg. Med tiden växte 
kunskaperna om hur den nya tekniken skulle lösa komplexa situationer i stadstrafik. 
Den första taxifärden med Waymos nya taxibil, Firefly (se figur 4.3) genomfördes 
2015 med en synskadad testperson. 

 

 
Figur 4.3: Firefly. 

 
Idag har företaget utvecklat en tjänst i Austin, Texas där människor kan beställa en 
taxibil genom en applikation. Resenärerna möter därefter upp taxibilen på en lämplig 
plats som till exempel en parkering. Den självkörande taxibilen tar sedan resenären 
till den önskade destinationen. Taxibilarna är begränsade till ett område och inte till 
specifika rutter. Utöver taxibilar utvecklar Waymo idag även godstransporter med 
tunga lastbilar (Waymo, 2018b). 
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4.2 Stockholm 
Flera projekt utförs i Stockholmsområdet med anknytning till framtida transportsätt och 
autonoma fordon. Exempelvis arbetar Stockholms stad idag med att utreda frågor och 
effekter kring autonoma fordon. De fokuserar på att undersöka hur autonoma fordon 
påverkar trafiken, stadsmiljön och parkeringar (Stockholms stad, 2019a). Thomas E. 
Karlsson menar att de egentliga effekterna är svåra att se, men Stockholms stad önskar 
att få en överblick och framförhållningen till utvecklingen av autonoma fordon 
(personlig kommunikation, 4 april, 2019). 

 
 

4.2.1 Projekt med autonoma fordon 
 

4.2.1.1 Järfälla Kommun 
Ett projekt med självkörande bussar utförs i Järfälla kommun. Enligt Thomas E. 
Karlsson (personlig kommunikation, 4 april, 2019) har bussarna en 
automatiseringsnivå på mitten av SAE-skalan, se förklaring i kapitel 5.2.1.1. 
Projektet påbörjades hösten år 2018 i Barkarbystaden men var tidigare i Kista. Det 
består av tre självkörande bussar och har en kapacitet att transportera upp till tolv 
personer per buss (se figur 4.5) Sträckan som bussarna framförs på är mellan Stora 
torget och Herrestaskolan. Målet är att projektet ska utvecklas parallellt med tekniken 
och i framtiden kombineras med andra typer av kapacitetsstarka kollektivtrafiksystem 
(se figur 4.5) En prognos är att år 2025 ska projektet ha utvecklats tillräckligt för att 
människor som bor i området kan erbjudas dörr-till-dörr service (Järfälla kommun, 
u.d). 

 

 
Figur 4.5: Självkörande buss för tolv personer i Barkarbystaden. 

 
 

 
Figur 4.6: Självkörande fullängdsbuss. 
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4.2.1.2 UbiGo 
Ett annat pilotprojekt är UbiGo som startade hösten 2018 i Stockholm. Projektet 
erbjuder mobilitet som en tjänst vilket ska möjliggöra för ett mer flexibelt resande 
och samtidigt ersätta privatbilism. Genom en applikation och abonnemangsavgift kan 
konsumenterna välja olika trafikslag som bilpool, lånecykel och kollektivtrafik 
genom SL, Storstockholms Lokaltrafik (se figur 4.7 och 4.8). Stockholms stad har 
gjort tjänsten möjlig genom ett EU-projekt som är ett samarbete mellan olika städer. 
Samarbetet har som mål att göra det enklare att resa för människor genom att samla 
olika transportmedel i en gemensam tjänst, även kallat MaaS, Mobility as a Service 
(Ubigo, u.d.). 

 
 

 
Figur 4.7: Bilpool med UbiGo. 

 
 

 
Figur 4.8: Hyrcyklar med UbiGo.
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5. Teoretisk referensram

5.1 Gator 

5.1.1 Gaturummets zoner 
I horisontellt led delas gaturummet in i zoner där rörelse sker i gatans längdriktning. 
Gångzonen är en yta för fotgängarna. Cykelzonen är en yta för cyklister och kan vara 
placerad i gångzonen, men även vid körzonen. Körzonen är en yta där transport av 
fordon samsas med angöring och parkering. Övergångszonen är det område där 
gångzonen och körzonen korsas. Närzonen är zonen närmast husfasaden där minst 
rörelse sker (se figur 5.1) (Balgård, 1994). 

Figur 5.1: Gatans olika zoner i horisontalled. 

5.1.2 Lokalnät och huvudnät 
I städer delas trafiknätet in i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet ska vara det 
huvudsakliga valet vid transport genom staden och erbjuda god framkomlighet. 
Lokalnätet ger större tillgänglighet för gång- och cykeltrafik jämfört med huvudnätet 
(Trafikverket, 2017). 

5.1.2.1 Lokalgata och huvudgata 
Trafiknätet delas in huvudgator och lokalgator. En lokalgata används till trafik 
som har sitt mål vid gatan (se figur 5.2) (Boverket, 2019). Huvudgator rymmer 
större trafikströmmar och används för genomfart. 
Huvudgatorna binder även ihop lokalgator i en stad (se figur 5.3) (Balgård, 1994). 

Estetiskt och funktionellt kan gator utformas på olika sätt, exempelvis som en 
esplanad eller boulevard. Dessa kännetecknas av trädplanteringar och grönska. 
Esplanaden är en kombination av ett grönt gångstråk och en stark trafikerad körbana. 
Boulevarden är en bred gata med träd och plantering i mitten där körbanorna med 
motriktad trafik separeras från varandra. Det är där vanligt med dubbelfiliga körfält. 
(Balgård, 1994). 
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Figur 5.2: Smal lokalgata i Stockholms stad. 

 
 

Figur 5.3: Bred huvudgata i Stockholms stad. 
 

5.1.3 Inredning till gaturummet 
Gaturummet är en mötesplats och samtidigt en transportled för fotgängare, cyklister och 
motorfordon. Inredning i gaturummet har varierande funktioner för att möta olika behov 
i gaturummets användning. Exempel är parkbänkar för att vila och papperskorgar för 
renhållning (Balgård, 1994). 
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5.1.3.1 Markbeläggning 
Markbeläggningen ska vara beständig och funktionell men kan också användas för att 
underlätta vid orientering. Varierande material som stenbeläggning och grönska kan 
skapa unika miljöer. Platser kan också markeras genom markbeläggning, exempelvis 
kan övergångsställen och entréer synliggöras genom att använda olika material som 
förstärker kontrasten (Kallstenius, Lundevall & Fager, 1994). 

Vägmarkeringar kompletterar markbeläggningen med syfte att ge visuell information 
om trafikregler samt leda trafiken. Längsgående vägmarkeringar ska användas på 
huvudgator inom tätort men är inget krav på lokalgator (Vägverket, 2004). 

5.1.3.2 Belysning 
Belysning är viktig för körbanans trafikanter och för fotgängare på gångbanan (se 
figur 5.4), exempelvis för att öka tryggheten (Balgård, 1994). Olyckor kan förhindras 
med en god belysning. En dåligt dimensionerad belysning bör undvikas, exempelvis 
kan överdimensionering upplevas bländande. Genom att ljussätta på ett korrekt sätt 
kan även energianvändning reduceras (Kallstenius, et al. 1994). 

Figur 5.4: Belyst gata med lyktstolpar. 

5.1.3.3 Trafikanvisningar 
Trafikanvisningar används för att ge information till resenärer och fotgängare, genom 
trafikskyltar och trafiksignaler. Trafikskyltar kan ge information om hastighet, varna 
för fara eller ge lokaliseringsinformation (Vägmärken, 2019). Trafiksignaler finns för 
olika trafikslag och kan bestå av ljud- och ljussignaler. Uppkopplade trafikljus är en 
typ av ljussignal som används idag för att styra flödet i trafiken. Exempelvis kan 
bussar och cyklister med hjälp av trafiksignaler få prioritet för att öka 
framkomligheten av dessa transportslag (Städje, 2015). Läs mer om uppkopplade 
trafikljus i kapitel 5.2.3.2 Digital infrastruktur. 

5.1.3.4 Möbler 
Möbler i gaturummet används för att fylla olika funktioner. Social samvaro kan 
exempelvis uppnås med bänkar. Andra funktioner och möbler är busshållplatser och 
cykelställ. Handeln har också behov i form av parkeringar till kunder, möjligheter till 
reklamskyltar, uppställningsplatser för kiosker och marknadsstånd (Kallstenius, et al., 
1994). 
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Möblerna kan utgöra en karaktärisering och förstärkning av gaturummet, vilket kan hjälpa 
trafikanter att orientera sig (Balgård, 1994). Ett exempel är Svampen på Östermalm i 
Stockholm vars funktion är ett regnskydd men också fungerar som en mötesplats. 

 
 

5.1.3.5 Växtlighet 
Växtlighet har många goda funktioner, bland annat för att dekorera platser. 
Luftrening är en annan funktion, träd kan bilda syre av koldioxid vilket på så sätt 
minskar halten av koldioxid i gaturummet. Träd reglerar även ljusflödet, samlar upp 
dammpartiklar, sänker lufttemperaturen och suger upp vatten från marken (Balgård, 
1994). 

 
Grönytor kan användas för dagvattenhantering i stadsmiljö. Vattnet infiltreras i en 
gräsmatta och leds ner i marken, genom denna process renas vattnet. Föroreningar 
från metaller kan reduceras och vattnet kan ge gräsmattan växtnäring. Vid mycket 
höga föroreningar i dagvattnet från trafik bör dock inte grönytor användas för 
rekreation, då mycket gifter samlas i markens översta skikt (Stockholm Vatten och 
Avfall, u.d). 

 
 

5.1.4 Mål vid planering av gaturum 
Genom att sätta mål för staden kan viktiga egenskaper som trafiksäkerhet, 
framkomlighet, trygghet, tillgänglighet och hållbarhet uppfyllas vid planering 
(Trafikverket, 2015). Målen bestäms av den politiska majoriteten i kommunen och 
sammanställs i en översiktsplan. Översiktsplanen har till syfte att vägleda hur mark och 
vattenområden ska användas, vilket innefattar även hur gaturummet ska nyttjas 
(Boverket, 2018). Planen omfattar hela kommunen, översiktskarta för Stockholms stad 
visas i figur 5.5. 

 
Översiktliga mål med gaturummet enligt Stockholms stads översiktsplan är (Stockholms 
stad, 2018a): 

 
● Tillgängligt 
● Attraktivt 
● Framkomligt 
● Säkert 
● Hållbart 
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Figur 5.5: Översiktskarta av Stockholms stad samt stadsdelar. 

5.1.4.1 Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten i tätorter är en viktig aspekt vid planläggning av gaturum. En 
lösning för att minska antalet bilolyckor är att öka användningen av ny teknik i 
fordon där olika typer av hjälpmedel och stödsystem kan förhindra olyckor. 
Exempelvis finns hjälpmedel som varnar om föraren är påverkad av droger eller 
sjukdom. Stödsystem är teknik som kan hjälpa föraren under färd genom att hålla rätt 
hastighet (Prop. 2008/09:93). 

Cykelolyckor sker främst i tätort. Statistik visar att mellan år 2007 och 2012 
inträffade 153 dödsolyckor för cyklister. Ungefär 70 procent av olyckorna bestod av 
kollision med personbil och majoriteten av olyckorna inträffade i korsningar (VTI, 
2013). 

Stockholms stad mål för trafiksäkerhet (Stockholms stad, 2018a): 
● Utveckla transportsystemet utan att försämra trafiksäkerhet.
● Upprätthålla en hög trafiksäkerheten för cyklister.
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5.1.4.2 Framkomlighet 
Framkomlighet handlar om hur ett fordon och människor förflyttar sig i trafiken (se 
figur 5.6), där god framkomlighet resulterar i små förseningar. En huvudgata bör 
prioritera framkomlighet för att undvika köbildning i tätort. På huvudgator bör även 
trafik som bidrar med nytta prioriteras, på så sätt prioriteras kollektivtrafik framför 
uppställningsplatser för besökare. På en lokalgata kan parkering ha högre prioritering 
och nyttotrafik kommer i andra hand (Trafikverket, 2018b). 

Figur 5.6. Köbildning på en gata. 

I Stockholms stads Framkomlighetsstrategi finns önskemål om att öka 
framkomligheten för gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik (Stockholms stad, 
2018a). Konsulten Magnus Hjälmdahl på SWECO (Personlig kommunikation, 2 
april, 2019) betonar att användningen av vissa transportslag till stor del styrs av 
trafikplanering: “Gör du kollektivtrafiken bättre kommer fler använda 
kollektivtrafiken, gör du cykelbanan bättre kommer flera cykla, gör du det bättre för 
bilarna kommer fler åka bil”. 

Stockholms stads mål för framkomlighet (Stockholms stad, 2018a): 
● Minskad biltrafik inom staden genom nya vägar och förbindelser.
● Öka framkomligheten för cyklister genom att ändra användningen av

parkeringsytor längs gator till andra funktioner som cykelbanor och gångbanor.
● Använda mark effektivt i staden genom ny bebyggelse.
● Gatunätet ska vara flexibelt för byte av användning och utformning med hänsyn

till framtida teknikutveckling och behov.

5.1.4.3 Attraktiva gaturum 
En attraktiv stad är en stad som människor vill vistas i. Det innebär att människor 
trivs och känner trygghet när de rör sig i staden. En trygg miljö med inbjudande 
offentliga stadsrum är en förutsättning för detta (Stockholms stad, 2018a). 

Trygghet kan beskrivas som en känsla av upplevd säkerhet. Mänsklig närvaro, en 
blandning av olika åldrar och bra belysning är exempel på utgångspunkter för att 
människor ska känna trygghet i gaturummen (Trafikverket, 2015; Stockholms stad, 
2018a; Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2015). 

Stockholms stads mål för attraktiva gaturum (Stockholms stad, 2018a): 
● Skapa en levande stadsmiljö med initiativ som marknader, event, med mer,

som möjliggör en mer dynamisk stad.
● Utforma ett attraktivt gaturum som är väl gestaltat och omhändertaget.
● Öka möjlighet till att gå och röra sig i gaturummet.
● Tillgängliggöra platser för unga och barnen att växa och utvecklas.
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5.1.4.4 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om med vilka givna förutsättningar man kan nå en destination. 
Detta går att mäta med olika faktorer som tillgång till färdmedel, restid, hinder, 
kostnader och trygghet (Trafikverket, 2018b). 

Ett av tillgänglighetsmålen för gaturummen är att det skall vara tillgängligt för alla 
oberoende av ålder, kön eller fysisk förmåga (se figur 5.7) (Trafikverket, 2015). 
Stockholms stad vill förbättra tillgängligheten i trafiksystemet och menar på att 
tillgängligheten påverkar människors val att resa. 

Figur 5.7: Tillgänglighet i gaturummet. 

Stockholms stads mål för tillgänglighet (Stockholms stad, 2018a): 
● Upprätthålla en god kvalité på befintlig infrastruktur.
● Alla ska ha möjlighet att röra sig i staden oavsett funktionsförmåga.
● Kollektivtrafiken ska kopplas samman och integreras med staden.
● Tillgängliggöra en god kollektivtrafik som är anpassad och utbyggd för

samhället samt öka antalet människor som åker med kollektivtrafiken.

5.1.4.5 Miljö 
Fordon som drivs av fossila bränslen skapar föroreningar av bland annat koldioxid 
och kväveoxid (se figur 5.8). Avgaserna av koldioxid bidrar till växthuseffekten och 
kväveoxid bidrar till uttunning av ozonskiktet (Stockholm stad, 2018b). Buller från 
trafik är också ett stort miljöproblem och bidrar till ohälsa (Stockholm stad, 2019d). 
Även en förberedelse för framtidens förändrade klimat behövs. Medeltemperaturen 
förväntas stiga och ge en ökad nederbörd upp till 20 till 30 procent jämfört med 
idag fram till år 2100. Dagvattenhantering i framtiden kan även behöva vara 
dimensionerad för ökade skyfall för att minska risken för översvämning på 
hårdgjorda ytor (Stockholm stad, 2019b). 
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Figur 5.8. Koldioxid och kväveoxid från utsläpp av fossila bränslen. 

Enligt Stockholm stads översiktsplan behöver planeringen av transporter präglas av 
miljöanpassning och hållbar energianvändning (2018), vilket önskas ske med en 
minskad användning av fossila bränslen. Miljöbilar ses som en viktig lösning 
(Stockholm stad, 2018c) samt fokus på transport med cyklister och fotgängare 
(Stockholm stad, 2019c). Gällande buller arbetar staden med ett bullerskyddsprogram 
som ska bidra till en förbättrad ljudmiljö. Fokus i programmet är trafikbuller som 
åtgärdas på olika sätt, exempelvis genom att förbättra fasaderna på utsatta bostäder. 
Andra metoder som nämns är att dämpa trafikbullret direkt vid källan, genom att 
sänka hastigheten, minska antalet fordon eller använda markbeläggning med mindre 
stenstorlek. Att använda tystare fordon och däck är också en åtgärd (Stockholm stad, 
2019d). 

Stockholms stads mål för miljön (Stockholms stad, 2018a): 
● Minska utsläpp genom att ta bort fossila bränslen från trafiken.
● En framtida tillgänglighet av miljövänliga bränslen för fordon i gaturummet kan

behövas.
● Utvecklingen med digitaliseringen med 4G och 5G är grunden för att nå målen

för en fossilbränslefri stad år 2040.
● Klimatanpassa befintliga miljöer genom att ha grönska och vattenytor.
● Minska bullret genom att åtgärda bullret vid källan och bullerreducerande

åtgärder.
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5.2 Autonoma fordon 

5.2.1 Nivåer av automatisering 
“Ett fordon som kan köra automatiskt i trafiken” är definitionen av ett autonomt eller 
självkörande fordon enligt Trafikverket och Movea Trafikkonsult AB (2018). 
Självkörande fordon delas in i olika nivåer för att förklara deras förmåga att självständigt 
styra funktioner utan förare. 

Enligt trendanalysen från Gartner (2018) förmodas införandet av autonoma fordon 
utföras i en trestegsprocess. Först nämns autonoma hjälpmedel som till exempel kan vara 
ett automatiskt bromssystem. I steg två nämns semi-autonoma fordon som delvis kan 
köra sig själva och delvis köras med hjälp av en förare. Steg tre innefattar helt autonoma 
fordon på vägarna som inte kommer behöva något förarstöd (se figure 5.9). 

Figur 5.9: Waymos självkörande taxi i en större modell. Källa: Waymo. 

5.2.1.1 SAE- modellen 
En vanligt använd nivåindelning är SAE-modellen, som kommer från Society of 
Automotive Engineers. Det är en internationell organisation som arbetar med bland 
annat mobilitetsfrågor för framtiden (SAE, 2019). Deras nivåindelning är uppdelad i 
en sexgradig skala som beskriver samspelet mellan förare och fordon. Fordon på 
nivåerna tre, fyra och fem brukar kategoriseras som självkörande fordon (SAE, 
2018). Se figur 5.10 för förklaring till nivåerna för automatisering för självkörande 
fordon enligt SAE-standard. 
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Figur 5.10: Automatisering nivåer enligt SAE-modellen. 

5.2.2 Tekniken bakom autonoma fordon 
Olika typer av stödfunktioner har medfört mindre ansträngning för föraren. Dessa kan 
vara ABS-bromsar, adaptiv farthållare, körfältsassistans, backkameror och 
parkeringsassistans (SOU 2018:16). Med adaptiva farthållare kan föraren få hjälp med 
att hålla avstånd till bilen framför under körning. Backvarnare larmar om fordonet håller 
på att backa in i något och automatiska bromssystem kan få bilen att stanna vid en 
potentiell kollision (Lidberg, 2018). 

För att kunna styra olika former av stödfunktioner behöver det autonoma fordonet 
inhämta information från omgivningen. Det kan bland annat göras via andra 
självkörande fordon eller uppkopplade enheter (Trafikanalys 2015). För att få 
information behövs olika typer av sensorer som läser av omgivningen och en dator som 
kan processa informationen. Exempelvis använder Waymo (2018a) i sina självkörande 
bilar LiDAR-, radar- och ultraljudssensorer för att samla information. Detta kombineras 
med GPS-teknik och videokamera (se figur 5.11). 
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Figur 5.11: Tekniken för självkörande fordon 

Avläsning av omgivningen sker under hela resan, kameror läser av vägmarkeringarna för 
att veta vart fordonet befinner sig på vägbanan (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2018). Informationen skickas till en central dator i bilen och analyseras. Detta skapar en 
helhetsbild över den rådande omgivningen vilket ger beslutsunderlag till olika funktioner 
som bland annat bromssystemet (se figur 5.12) (Rigole, 2014). Informationen som ges är 
statisk och dynamisk, exempelvis samlas dynamisk information från objekten runt 
omkring. Detta medför att fordonet även kan förutse olika händelser som hur trafiken i 
en korsning kommer röra sig (Waymo, 2018a). 

Det är möjligt för vissa sensorer att avläsa objekt i 360 grader på ett avstånd upp till 300 
meter. Under tiden som bilen framförs sparas information om gatorna vilket kan 
användas i framtiden samt delas med andra fordon (Waymo, 2018a). 

Figur 5.12: Volvo XC90 avläser omgivningen med sensorer. 
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5.2.3 Autonoma fordons infrastruktur 
Trafiken idag går att beskriva som ett analogt system som består av förare, fordon och 
infrastruktur. Det betyder att människor behöver ta beslut utifrån rådande förutsättningar 
i trafiken. Besluten tas inom ett ramverk av exempelvis vägmarkeringar, trafiksignaler 
och trafikregler. Med autonoma fordon tillkommer en ny typ av infrastruktur i samhället 
där ett analogt system övergår till ett digitalt system där fordon tar beslut (SOU 
2018:16). 

5.2.3.1 Fysisk infrastruktur 
Den fysiska infrastrukturen omfattar omgivningen runt omkring fordonet och hur den 
är uppbyggd. Detta innefattar bland annat trafikmärken, broar eller vägens 
uppbyggnad. Ett automatiserat fordon läser av den fysiska infrastrukturen med hjälp 
av dess sensorer och tar därefter beslut (SOU 2018:16). 

I Sverige har man sedan år 1996 samlat data om vägar i den nationella vägdatabasen, 
NVDB, och mycket talar för att väginfrastrukturen kommer behöva fortsätta 
digitaliseras i framtiden för att kunna interagera med den digitala infrastrukturen 
(SOU 2018:16). 

5.2.3.2 Digital infrastruktur 
Digital infrastruktur handlar om systemet för hur autonoma fordon ska kunna vara 
uppkopplade för att ge och ta emot information. Detta kompletterar den fysiska 
infrastrukturen (SOU 2018:16). 

C-ITS, samverkande intelligenta transportsystem finns i en digital infrastruktur. Det
innefattar samverkan mellan olika enheter som V2V, V2I, V2X och V2P.
Uppkopplade fordon kommunicerar med varandra om aktuella trafiksituationer (se
figur 5.13). Det kan handla om trafikflöden, parkeringsplatser, drift och underhåll av
en väg. Annan data kan vara när vissa trafikregler börjar gälla eller vilken hastighet
som råder (SOU 2018:16).

Figur 5.13. Uppkoppling mellan olika enheter. 

Informationen i den digitala infrastrukturen kommer behöva hålla en bra kvalitet och 
vara uppdaterad i realtid, med jämna intervaller. Därmed behövs en uppkoppling som 
kan hantera den data som behöver delas mellan fordon och infrastruktur. En snabb 
nätverkshastighet behövs för att automatiserade fordon ska kunna precisera sin 
position med GPS korrekt. 5G kallas den femte generationens mobilnät och nämns 
vara den teknik som är nödvändig för uppkoppling av fordon och smarta städer i 
framtiden (SOU 2018:16). 
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Ett exempel på hur samverkan mellan fordon och infrastruktur sker idag är med 
trafikljus i Stockholm. Det finns cirka 600 uppkopplade korsningar med trafikljus 
vilka styrs av styrutrustning. Det finns detektorer som registrerar närvaro av trafik. 
Dessa samverkar med trafikljusen för att optimera trafikflödet. Prioritet med grönt 
ljus kan ges för trafik vid behov, exempelvis för en försenad stombuss i en korsning. 
Då sker en jämförelse mellan korsningens koordinater, koordinaterna för stombussen 
och bussens tidtabell (Städje, 2015). 

 
 

5.2.4 Scenarioanalyser 
Det har skett en stor utveckling inom fordonsindustrin de senaste åren med autonoma 
fordon och det spås redan år 2020 lanseras självkörande bilar. Exempel på tillverkare 
som arbetar med att ta fram självkörande fordon idag är GM, BMW, Toyota, Audi och 
Ford (Brenden et al. 2017a). Tesla arbetar också aktivt med autonoma funktioner i 
sina bilar (Tesla, 2019). 

 
I takt med utvecklingen pågår forskning av olika framtidsscenarion för att definiera 
vilken påverkan fordonen kan ha på samhället. I en workshop undersöktes framtiden 
utifrån två faktorer, människors vilja att dela fysisk plats och data, samt politikens insats 
att driva utvecklingen med autonoma fordon. Resultatet gav fyra framtidsscenarier för år 
2030 (se figur 5.14) (Brenden et al. 2017a). 

 
 

 
Figur 5.14: Indelning av de fyra olika scenarier beroende på politik och delningsekonomi. 
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● Same, same but different
Politiken är proaktiv i utvecklingen med autonoma fordon men människor inte
är helt villiga att dela transporter med varandra. Detta medför att
transportsystemet har nått en utveckling med autonoma bilar som körs privat och
som är miljövänligare. Ett kollektivtrafiksystem finns som idag, men utöver det
har inga större skillnader skett i jämförelse. Detta skulle medföra en ökning av
antalet fordon i trafiken.

● Sharing is the new black
Här är människor mottagliga för att dela transporter i självkörande fordon och
politiken är drivande i samma riktning. Det betyder att delningsekonomi är en
norm i samhället och privatbilism har ersatts av mobilitet som en tjänst. Både
privata och offentliga aktörer finns på marknaden. En ökning av andelen
fordonskilometer med autonoma fordon förväntas ske i detta scenario och ge
minst andel fordonskilometer för privatbilism.

● Follow the path
Människor är inte mottagliga till att dela transporter med andra och politiken är
inte drivande kring att utveckla en delningsekonomi med autonoma fordon.
Industrin blir istället drivande i utvecklingen med fokus på att sälja autonoma
fordon för privat bruk.
En trolig effekt av detta är en ökning av antalet fordon i trafiken.

● What you need is what you get
Människor är öppna för att dela transporter men politiken är inte drivande i
frågan om en delningsekonomi. En privat marknad finns med delningstjänster av
autonoma fordon.
Här förväntas en ökning av antalet fordonskilometer ske med autonoma fordon.

5.2.5 Framtidens transporter 
Fordonstekniken i framtiden nämns vara eldriven, uppkopplad och autonom. Autonoma 
fordon kan i kombination med delade transporter medföra en förändring i vårt sätt att 
resa i framtiden. Det är möjligt att människor i framtiden i första hand använder cykel 
eller går. Autonoma- taxibilar och bussar finns som ett komplement vid längre resor 
(SWECO, 2018). 

I dag väljer många människor den privata bilen på grund av faktorer som 
transportsystemets utformning, individens resurser och arbetskrav. För att få människor 
att välja andra alternativ än bilen måste alternativa transportlösningar uppfylla dessa 
faktorer lika bra eller bättre (Olsson, C., 2007). 

5.2.5.1 Mobilitet som en tjänst 
Mobilitet som en tjänst är ett möjligt alternativ till privatbilism i framtiden. Det 
engelska uttrycket är MaaS, eller Mobility as a Service och betyder att 
konsumenterna köper en resa istället för att äga och förvalta ett eget fordon. 
Konsumenten erbjuds olika transportalternativ (se figur 5.15) från en och samma 
leverantör, exempelvis i en app (Trivector, 2019). Detta kan jämföras vara likt dagens 
kollektivtrafiksystem (T-E. Karlsson, personlig kommunikation, 4 april, 2019). Enligt 
konsultföretaget Gartner (2018) finns en möjlighet att autonoma fordon som ingår i 
mobilitetstjänster kan konkurrera ut privatbilism i framtiden. 
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Figur 5.15: Olika transportslag i en mobilitetstjänst. 

Ett intresse för att utveckla mobilitet som en tjänst i samverkan med autonoma fordon 
märks på företaget Lyft. I USA arbetar Lyft för att skapa en delningsekonomi inom 
persontransporter (Lyft, 2019b). Företaget erbjuder mobilitet som en tjänst där 
resenärer betalar resan genom ett abonnemang. I samarbete med olika biltillverkare 
erbjuds ett varierat utbud av bilar (Lyft, 2019a). Visionen för Lyft är att människor i 
framtiden ska kunna dela självkörande taxibilar för ett mer tillgängligt resande. 
Utöver tillgängligheten nämns ett bidrag till miljön vara viktig. Företaget menar att 
med mindre antal bilar på vägarna tack vare en delningsekonomi kan miljöfarliga 
utsläpp minskas (Lyft, 2019b). 

Utöver företag finns liknande intresse hos myndigheter för en ökad användning av 
mobilitet som en tjänst. Incitamenten anses vara detsamma, en minskning av 
privatbilism och möjlighet till minskade utsläpp av fossila bränslen 
(Energimyndigheten, 2018). För privatpersoner kan användande av sådana tjänster 
vara grundat i bekvämlighet. Enligt en enkätundersökning som utfördes i Helsingfors 
år 2017 ansågs bekvämlighet vara den mest motiverande orsaken till användningen 
av mobilitet som en tjänst för konsumenter (Sochor & Sarasini, 2017). 
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6. Resultat

6.1 Framtidens gaturum 

6.1.1 Trafiken i gaturummet 
Mobilitet som en tjänst kan i framtiden vara en ersättning för privatbilism om 
människor skulle vara öppna för att dela resor med andra. Olika transportalternativ som 
kan vara möjliga är autonoma minibussar, bussar och taxibilar (se figur 6.1). Även 
spark- och lånecyklar är också alternativ. Konsumenterna betalar för enstaka resor eller 
ett abonnemang. Detta kan ske i en applikation, exempelvis genom en mobiltelefon 
(Vaddadi, 2017). 

Figur 6.1: Sparkcykel, cykel, autonom taxi, autonom minibuss och autonom buss. 

6.1.1.1 Autonoma bussar 
Autonoma bussar förväntas transportera människor mellan olika platser. Sträckorna 
är förbestämda, bussarna har egna prioriterade körfält samt hållplatser placerade 
längst med vägen. Detta kan likna de busslinjer som finns idag. Resenärerna kan 
transporteras till olika knutpunkter och göra ett byte till andra transportslag (Vaddadi, 
2017). En fördel med autonoma bussar är att dessa kan gå med högre frekvens genom 
konvojkörning och ha en trafikplanering som förhindrar stopp. Detta medför att 
passagerare kan få en kortare väntetid mellan turerna (Sveriges kommuner och 
landsting, 2018). 

Designmässigt kan de autonoma bussarna likna de stadsbussar som finns idag (se 
figur 6.2) och utformas med liknande kapacitet (World’s first, 2019). Industrin 
arbetar idag med självkörande bussar. Exempelvis arbetar Volvo i Singapore med att 
utveckla autonoma bussar med en kapacitet för att transportera upp till 85 
passagerare. Bussarna är eldrivna och installerade med ett tekniskt system bestående 
av GPS, LiDAR och 360-graders kameror (Volvo’s autonomous, 2019). 

Figur 6.2: Autonom buss som hämtar upp resenärer. 
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Förutom fullstora bussar i linjetrafik kan det finnas mindre autonoma bussar. 
Järfällaprojektet med autonoma bussar strävar efter att erbjuda små autonoma bussar i 
framtiden som kör utan fasta rutter. Visionen är att bussarna ska erbjuda dörr-till-dörr 
tjänst. Resenärer kan hämtas upp hemma för att sedan lämna av dem vid 
kapacitetsstark kollektivtrafik. Antal resenärer som får plats är tio till fjorton personer 
(Järfälla kommun, u.d.). 

Tester med autonoma bussar i Stockholm är i ett utredningsskede idag. En nackdel 
som upptäcktes med pilotprojektet i Kista med de mindre autonoma bussarna var att 
sensorerna var för känsliga, exempelvis för fåglar och större snöfall. Mycket snö på 
marken medförde också svårighet för bussen att läsa av var den befann sig vilket 
krävde assistans av förare (Thomas E. Karlsson, personlig kommunikation, 4 april, 
2019). 

6.1.1.2 Autonoma taxibilar 
Självkörande taxibilarna kan i framtiden finnas i en mobilitetslösning. Dessa kan 
erbjuda resor från punkt A till punkt B vilket kan ersätta privata bilar. Detta kan 
medföra minskad trängsel i städerna när en bil används av flera personer. Även 
antalet parkeringsplatser kan minska när beläggningstiden på bilar ökar (Rigole, 
2014). Självkörande taxibilar skulle då cirkulera i staden och hämta konsumenterna 
efter att de har beställt en resa i en mobilitetstjänst (se figur 6.3). 

Figur 6.3: Autonom taxibil som hämtar upp människor. 

Liknande koncept som finns idag är de självkörande taxibilarna Waymo erbjuder i 
Phoenix, Arizona. Resenärerna möts upp av taxibilen och transporteras till önskad 
destination. All information om resan kan resenären få genom en applikation och 
betalning utförs direkt genom mobiltelefonen (Waymo, 2018b). Annat exempel på 
företag är Lyft i USA. Konsumenterna kan välja mellan flera olika bilar beroende på 
önskemål om standard och prisklass. I dagsläget finns flera biltillverkare med i 
samarbetet som BMW, General Motors och Cadillac. I nuläget erbjuds inte autonoma 
fordon i deras tjänst men företagets vision är att erbjuda autonoma fordon i framtiden 
(Lyft, 2019a). 

Självkörande taxibilar kan jämföras med dagens bilpooler. Båda alternativen ersätter 
behovet av att äga en egen bil. I Stockholms stad finns önskemål om att öka 
användandet av bilpooler. Staden arbetar med att få fordon som ingår i bilpooler att 
tillhöra en egen fordonskategori, detta för att reservera parkeringsplatser åt dem, 
något dagens taxibilar redan har möjlighet till (T-E. Karlsson, personlig 
kommunikation, 4 april, 2019). I dagsläget finns bilpooler anslutna till 
mobilitetstjänsten UbiGo i Stockholm (Ubigo, u.d.). 
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6.1.1.2 Cykeldelningsprogram och elsparkcyklar 
Cykeldelningsprogram och elsparkcyklar är sannolika komplement till övrig trafik 
och kan ingå i samma mobilitetstjänst som kollektivtrafik (se figur 6.4). 
Konsumenten tar en cykel, färdas och placerar den på en valfri uppställningsplats i 
gaturummet, vilket förväntas ligga i anslutning till andra transportbyten (Vaddadi, 
2017). Cykelresor nämns som ett alternativ vid kortare resor där autonoma fordon 
ingår i en mobilitetstjänst (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 

Figur 6.4: Uppkopplade cyklar och elsparkcyklar. 

Cykeldelningsprogram och elsparkcyklar finns redan idag i Stockholms kommun, ett 
exempel är CityBike (CityBike, 2018). Ett företag som hyr ut elsparkcyklar i 
Stockholm är Voi (Voi, 2019). Lånecyklar kommer även ingå i pilotprojektet för 
mobilitetstjänster Ubigo i Stockholm (Ubigo, u.d.). 

6.1.2 Byten mellan olika transportsätt 
Byten mellan de olika transportslagen kan i framtiden göras i multimodala knutpunkter i 
trafiken (se figur 6.5), något som liknar de resecentrum vi har idag. Knutpunkterna 
innehåller olika val av trafikslag som ingår i en mobilitetstjänst (Vaddadi, 2017). 
Konsumenterna kan på dessa platser få information om hur en resa kan genomföras 
utifrån olika intressen som exempelvis effektivitet, behov och pris. Detta nämns vara 
möjligt när trafikslagen är sammankopplade digitalt och utbyter information mellan 
varandra (SWECO, 2018). 
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Figur 6.5: Knutpunkter med olika transportalternativ. 

En resa skulle kunna starta med en autonom taxi som hämtar upp konsumenten utanför 
hemmet för att därefter släppa av konsumenten vid en knutpunkt i trafiken (se figur 6.6). 
En digital informationsskylt eller app ger sedan information och råd till resenärerna för 
att kunna välja det optimala resealternativet. När konsumenten behöver åka hem kan den 
återigen välja det mest effektiva resealternativet för att optimera sin resa. Längre 
pendlingsresor kan minska till förmån för resor till olika knutpunkter i trafiken 
(SWECO, 2018). 

Figur 6.6: Resa genom staden med olika transportalternativ. 
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En problematik som nämns är hur fordon som inte ingår i mobilitetstjänster ska anslutas 
till den uppkopplade trafiken i städerna. En sådan problematik kan uppstå vid till 
exempel längre bilresor för arbetspendling. Parkeringshus i anslutning till stora 
trafikleder är en möjlig lösning (se figur 6.7) (M. Hjälmdahl, personlig kommunikation, 
2 april, 2019). Resenärerna parkerar fordonet och byter till andra trafikslag inom den 
anslutna mobilitetstjänsten. Under tiden bilen står parkerad kan bilen laddas upp 
(Vaddadi, 2017). En risk med att inte lösa problemet med arbetspendling är att 
människor kan vara tvungna att pendla med privata autonoma bilar till stadens centrum. 
Detta kan medföra en ökad trafik i city (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

Figur 6.7: Parkeringshus utanför staden. 

6.1.3 Möjliga effekter med autonoma fordon 

6.1.3.1 Trängsel 
Med en delningsekonomi i transportsystemet nämns fördelar som exempelvis 
minskad trängsel. Detta beror på att flera personer delar på ett fordon vilket betyder 
att ett mindre antal fordon behövs (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Detta 
stärks också av en studie om Stockholmstrafiken från KTH. I studien utfördes en 
simulering med cirka 10 000 taxibilar där fyra personer reste i varje bil och 
transporten körde från dörr till dörr. Resultatet visade att antalet personbilar i 
Stockholmstrafiken kunde minska med 90 procent om de ersattes av dessa taxibilar. 
Studien visade också att trängseln kunde minska i staden på grund av att antalet 
parkeringsplatser kunde minska med 90 procent. Detta berodde på att fordonen kunde 
parkera i utkanten av staden (Rigole, 2014). 

Andra orsaker till minskad trängsel är konvojkörning och ny körfältsindelning. 
Autonoma fordon kan möjliggöra en ny typ av körfältsindelning på gatan vilket beror 
på att dem kan köras stadigare på vägen i jämförelse med en mänsklig förare. Detta 
kan öka kapaciteten på vägen då fler fordon får plats (SOU 2018:16). Konvojkörning 
är en teknik där fordonen kopplas samman med varandra digitalt och fysiskt (se figur 
6.8). Detta reducerar lufttrycket och ökar kapaciteten på vägarna (Litman, 2019). 

Figur 6.8: Konvojkörning med autonoma bussar. 
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En risk för ökad trängsel är också möjligt. En teori är att privatbilismen ökar vilket kan bero på 
att autonoma fordon upplevs ge en bekvämare resa jämfört med att resa kollektivt. En annan 
teori är att resorna ökar om priset på drivmedel blir lågt. Detta jämför Magnus Hjälmdahl med 
taxitjänsten Uber i New York. Han menar på att Uber har konkurrerat hårt med både 
tunnelbanan och Yellow Cabs prismässigt och trafiken har ökat markant i staden, vilket även 
kan ske med autonoma fordon (personlig kommunikation, 2 april 2019). Om kostnaden för 
drivmedel också understiger kostnaden för parkeringsavgifter finns en risk att tomma 
autonoma fordon cirkulerar på vägarna istället för att parkera i staden (Sveriges Kommuner 
och landsting, 2018). Om parkeringsavgifter är dyrt i staden kan de autonoma bilarna åka runt 
för att leta en billigare parkeringsplats, vilket skulle öka trängseln (Thomas E. Karlsson, 
personlig kommunikation, 4 april, 2019) 

En annan anledning till ökad trängsel kan vara att implementeringsprocessen med autonoma 
fordon tar lång tid, vilket skulle betyda att autonoma fordon utgör en minoritet i trafiken. 
Ökningen beror då på att de autonoma fordonen kör mer försiktigt än fordon med en mänsklig 
förare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Brenden et al. (2017b) menar att en ökad 
trängsel på grund av autonoma fordon skulle bero på en inte fullt utvecklad delningsekonomi. 

6.1.3.2 Kapacitet 
I samverkande intelligenta transportsystem, C-ITS finns möjligheter ett fordon att 
planera sin färd och att en resa kan optimeras i tid, kostnad eller framkomlighet. 
Trafiken kan planeras för att förhindra stopp och flaskhalsar (SOU 2018:16). 
Avancerad trafikstyrning med autonoma fordon förväntas ske när fordonen utgör en 
majoritet av trafiken. En möjlig tidsperiod när detta förväntas kunna ske är år 2040 
till 2060 (Litman, 2019). 

Kapaciteten i korsningar kan öka med C-ITS. En studie visar att autonoma fordon 
skulle kunna dubbla kapaciteten och reducera förseningar om fordonen 
kommunicerade med varandra i ett spårbundet system, likt det system flygtrafiken 
använder idag (se figur 6.9). Detta kan ske utan en förändring av säkerhetsnivån 
(Tachet et al. 2016). 

Figur 6.9: Trafikkorsning med ett spårbundet system. 
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6.1.3.3 Trafiksäkerhet 
Autonoma fordon bedöms bidra till en förbättrad trafiksäkerhet. Detta beror på 
fordonens möjlighet att kommunicera med sin omgivning samt en snabbare 
reaktionstid som inte är beroende av den mänskliga faktorn. Extra installerade 
säkerhetssystem som automatiskt bromssystem och adaptiv farthållare resulterar i upp 
till 45 procent mindre risk att kollidera med fordonet framför (Isaksson-Hellman & 
Lindman, 2015). 

Avancerad trafikstyrning kan också bidra till att fordonets resa kan planeras på ett 
säkrare sätt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Geostaket, eller geofencing, 
är en teknik inom trafikstyrning där uppkopplade fordon delvis styrs i utvalda 
geografiska områden. Exempelvis kan information ges till fordonet som gör att den 
sänker hastigheten när den kommer in i ett område vilket också sänker trafikrytmen 
(Thomas E. Karlsson, personlig kommunikation, 4 april, 2019). Önskemål om 
införande av geofencing i svenska storstäder som Göteborg och Stockholm finns och 
är främst inriktad till yrkestrafik i dagsläget. En handlingsplan pågår sedan år 2018 
som ska möjliggöra en implementering av geofencing. Handlingsplanen sträcker sig 
till år 2022 och flera aktörer medverkar som bland annat Trafikverket, Scania, Volvo 
och Stockholms stad (Trafikverket, 2019). 

Enligt trafikroteln i Stockholms stad är det troligt att användandet av geostaket är 
möjligt inom en snar framtid vilket också kan underlätta implementering av 
autonoma fordon (Thomas E. Karlsson, personlig kommunikation, 4 april, 2019). 

Nya olyckor som förväntas uppstå är istället systemfel och möten mellan människor 
och fordon (SOU 2018:16). Det lyfts fram att uppmärksamheten från gående och 
cyklister kan förväntas sjunka när övertron till autonoma fordon blir stor (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2018). 

6.1.3.4 Tillgänglighet 
Autonoma fordon i kollektivtrafiken medför ökad tillgänglighet. En resa från hemmet 
kan genomföras av en autonom taxibil eller buss som hämtar upp passageraren. Detta 
medför att personer med till exempel funktionsnedsättningar som rörelsehinder kan få 
ökad tillgänglighet i trafiken (Sveriges kommuner och landsting, 2018). 

6.1.3.5 Markanvändning 
I framtiden kan gaturum utnyttjas för flera aktiviteter än transporter. Med avancerad 
trafikstyrning kan gatornas användning variera under dygnet. Gator under 
rusningstrafik kan optimeras för framkomlighet och vid resterande tid av dygnet 
stängas av för trafik. Detta kan medföra att verksamheter kan använda gatuutrymmet 
när trafiken styrs till andra vägar (Vaddadi, 2017). Ett exempel på användning av 
andra verksamheter är marknadsplatser. Marknadsplatsen kan upprättas mitt på dagen 
fram tills dess att behovet för trafiken ökar och ytan kan då återigen omvandlas till en 
trafikled (se figur 6.10). 
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Figur 6.10: Flexibel användning av gaturum vid rusningstid respektive övrig tid. 

I Kanada arbetar man med att bygga den första flexibla gatan i projektet Dunda’s 
Place. Projektet påbörjades år 2015 och är inne på den andra byggetappen. En 
ombyggnation genomförs av en befintlig gata för att göra den mer flexibel. Syftet 
med flexibiliteten är att människor ska få ett flertal upplevelser i gaturummet. Den 
flexibla gatan kan delas av olika trafikslag, men även stängas av från biltrafik vid 
exempelvis evenemang, konserter eller andra händelser. De finns inga trottoarkanter 
vilket tillgodoser tillgängligheten för gående när trafiken stängs av (City of London, 
2019). 

6.1.3.6 Miljö 
Ur en miljöaspekt är självkörande fordon brett diskuterat. Vissa teorier säger att 
utsläppen kommer öka på grund av att fordonen kan medföra en ökad mängd trafik 
(SOU 2018:16). Ett liknande resonemang är att autonoma fordon kommer leda till en 
ökad bilanvändning och ökad mängd fordonskilometer (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2018). 

Bilanvändningen kan även minska när fler delar på ett fordon, vilket minskar trafiken. 
En ökad bränsleeffektivitet kan uppfyllas med bilarnas smartare körning och mjukare 
trafikmönster (SOU 2018:16). Konvojkörning kan också bidra till minskad 
bränsleförbrukning när bilarna kör nära varandra och lufttrycket minskar (VPTI, 
2019; Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). Drivmedel nämns vara den största 
orsaken till minskade utsläpp enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2018), där 
eldrivna fordon är mest bidragande (se figur 6.11) (Drive Sweden, u.d). Elbilar nämns 
också minska bullernivåer vid lägre hastigheter (Eklund, Dahlgren & Andersson, 
2013) 

Figur 6.11: Eldriven bil. 
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6.1.4 Förändringar i gaturummet 

6.1.4.1 Körbanan med autonoma fordon 
Körfältet kan minskas i bredd då självkörande fordon inte behöver samma 
säkerhetsmarginaler och svängradier som fordon med en förare behöver (se Bilaga 1 
för exempel) (SOU 2018:16). 

Körbanan kommer troligtvis behöva delas in i olika körfält för att separera olika 
trafikslag (se figur 6.12). På vissa platser eller situationer kommer en separering 
inte att vara möjlig och kräva att olika trafikslag delar samma ytor (SOU 2018:16). 
Några fördelar som finns med att utforma separata körfält för bussar är en högre 
medelhastighet, minskad risk för förseningar och minskad restid. Detta kan medföra 
att kollektivtrafiken blir mer attraktiv att välja istället för bilen (Sjöstrand, Fält, 
Neergaard, Persson, Indebetou, 2014). 

Figur 6.12 förklarar hur en bred huvudgata kan se ut idag med cyklister på vägen och i framtiden med cykelkörfält 
som är separerad från biltrafiken. Istället för parkeringar kan den nya gatan istället möjliggöra för ny typ av 

markanvändning som är prioriterad för cykelbanor. På- och avstigningsplatserna kan vara på samma platser som 
de befintliga på- och avstigningsplatserna idag. I detta scenario delar autonoma taxibilar och autonom bussar samma 

körfält. 

Tydligt definierade linjemarkeringar kommer behövas på körbanan. Anledningen 
till detta är att fordonets teknik läser av linjerna för att ta del av information hur 
vägen svänger. Krav i form av reflektans och linjebredd behöver uppfyllas, samt att 
linjerna behöver vara heldragna. Att underhålla linjemarkeringarna kommer bli 
viktigt i framtiden (Euro RAP & Euro NCAP, 2014). 
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Åtgärder för fysiska fåglar på vägbanan kan behövas i framtiden. Förbättrad 
dagvattenhantering vid skyfall nämns som en viktig åtgärd då autonoma fordon i 
dagsläget har svårt att avgöra vattendjup. Risken är annars att en stor vattensamling 
på gatan kan ge problem med bilens framkomlighet (SOU, 2018a). 
Ett annat problem som nämns är att människor kan utnyttja sin tilltro till sensorernas 
förmåga att stanna för hinder. Detta kan leda till att människor försöker korsa trafiken 
på andra platser än övergångsställen vilket medför onödiga stopp. Nödvändiga 
åtgärder kan vara en separering av trafik och gående (SOU 2018:16). 

6.1.4.2 Trafikanvisningar 
Trafikskyltar kommer ställa liknande krav som linjemarkeringarna på reflektion och 
tydlighet för att tekniken ska kunna läsa av nödvändig information. I det framtida 
trafiksystemet med autonoma fordon kommer nya skyltar även behövas för att 
definiera vilket fordonstyp som får framföras på den definierade vägsträckan (SOU 
2018:16). 

Det är möjligt att trafikljus kan försvinna i framtiden (Tachet et al. 2016), men många 
autonoma fordon med dagens befintliga teknik läser av trafikljusen (se figur 6.12), 
exempel Waymos autonoma taxibilar (2018a). 

Figur 6.12: Autonom bil som läser av trafikljus. 

6.1.4.3 Parkeringsplatser 
Idag har en bil en beläggningstid på cirka två till tre procent, något som borde ökas 
(T-E. Karlsson, personlig kommunikation, 4 april, 2019). Sveriges Kommuner och 
Landsting (2018) menar att parkeringsplatser inte kommer vara nödvändiga inne i 
staden om alla fordon är autonoma i nivå 4 och nivå 5 och ingår i en delningsekonomi 
(se figur 6.14) En studie av de möjliga effekterna med ett införande av autonoma 
fordon i Stockholm visar på att antalet parkeringsplatser kan minska med 90 procent. 
Med autonoma fordon finns också möjligheter till att minska bredden på 
parkeringsytor (Rigole, 2014). Dagens fordon med en förare behöver en bredd på 2,5 
meter för att parkera i en parkeringsplats vinkelrätt mot körbanan. Ett autonomt 
fordon behöver endast 2,1 meter för att parkera på samma plats, vilket beror på att 
föraren inte behöver stiga i och ur bilen (se figur 6.13) (SOU 2018:16). 
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Figur 6.13: Volvo XC 90 automatisk parkering. 

Figur 6.14 visar hur en smal lokalgata kan se ut idag med
parkeringsplatser längs med vägen och hur gatan kan förändras i framtiden med autonoma bilar. Den nya gatan kan 

istället möjliggöra för en ny typ av markanvändning, som cykelbanor och av- och påstigningsplatser. 

6.1.4.4 Av- och påstigningsplatser i trafiken 
Autonoma bussar och taxibilar som ingår i en mobilitetstjänst kommer ha ett behov 
av att kunna hämta och lämna resenärer på gatorna. I framtiden är det troligt att det 
kommer finnas av- och påstigningsplatser liknande de hållplatser vi har idag för buss 
och taxi (se figur 6.15). Med minskad parkeringsyta i city kan ytan i gaturummen 
användas för hållplatserna. En annan lösning är att erbjuda av- och 
upphämtningsplatser i anslutning till de multimodala knutpunkterna (Vaddadi, 2017). 
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Figur 6.15: Av- och påstigningsplats på en framtida huvudgata. Resenärer kan välja mellan olika färdmedel som 
autonom buss, autonom taxi, hyrcykel eller elsparkcykel. 

6.1.4.5 Laddningsstolpar och elektriska vägar 
Drivmedlet i autonoma fordon förespråkas vara el för att nå ett hållbart 
transportsystem (Rigole, 2014; Vaddadi, 2017). Därmed behöver möjlighet till 
laddning finnas i gaturummet. Stockholm stad har önskemål om att laddning av 
elfordon primärt ska ske på privat mark i hemmet, men menar att ett behov av 
laddningsstolpar i gatumiljön också kan vara nödvändigt sekundärt (Stockholm stad 
2017:120). 

Laddningsstolpar, en befintlig teknik idag, kan användas när bilen står parkerad (se 
figur 6.16). Trådlös laddning genom elektrisk induktion nämns som en ytterligare 
möjlig teknik för laddning när bilen står parkerad (Vaddadi, 2017). 

Figur 6.16: Laddningsstation för elbilar. 
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6.1.4.6 Sensorer i gatumiljön 
I framtiden kommer integrerade sensorer i den fysiska 
infrastrukturen vara nödvändig för att nå en bra samverkan 
mellan fordon och omgivning. Detta nämns vara viktigt för 
att trafikplanering och trafiksäkerhet ska kunna uppnå sin 
fulla effekt (SOU, 2018a). Dåliga siktförhållanden eller 
många fotgängare och cyklister på gatorna är exempel på 
situationer där autonoma fordon kan ha svårt att få tillräcklig 
information från omgivningen. Det betyder att integrerade 
sensorer i gatumiljön kan behövas som komplement till 
bilens egen kamera, för att bland annat registrera 
linjemarkeringar (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 
Ett sätt att integrera sensorer för trafiksystemet är genom 
uppkopplade lyktstolpar (se figur 6.17) (Vaddadi, 2017). 

6.1.4.7 Multifunktionella lyktstolpar 
Lyktstolpar i framtiden förväntas vara uppkopplade och 
multifunktionella. Förutom att ge ljus kan dessa erbjuda 
funktioner som hjälper den digitala och fysiska 
infrastrukturen. Lyktstolparna kan kopplas till C-ITS och 
bland annat mäta trafikflöden och installeras med 
övervakningskameror (se figur 6.17) (Hållbar Stad, 2017). 
För belysning kan en energioptimering ske genom sensorer 
för närvarostyrning (Vaddadi, 2017). Figur 6.17: Smart lyktstolpe. 

6.1.4.8 Digitala informationsskyltar 
Digitala skyltar kommer att behövas i framtiden för att ge information för resande, 
exempelvis om reseoptimering och priser (se figur 6.18). Dessa skulle kunna vara 
solcellsdrivna för att vara hållbara och bör finnas i anslutning till resenärernas 
knutpunkter i trafiken (Vaddadi, 2017). 

Figur 6.18: Digital informationsskylt med reseinformation. 
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7. Analys
Denna litteratur- och intervjustudie har undersökt hur autonoma fordon i framtiden antas 
påverka utformningen av gaturummet. De frågeställningar som önskades besvaras av 
undersökningen var: 

● Hur kommer autonoma fordon påverka gatuutformningen i stadstrafik?
● Vilka faktorer ligger till grund för hur utformningen blir?
● Vilka problem kan uppstå med autonoma fordon i gaturum?

7.1 Vilka faktorer ligger till grund för hur utformningen 
blir? 
I stort sätt samtliga källor menar på att det finns i huvudsak två faktorer som kommer att 
påverka framtidens gaturum: Politisk och teknisk utveckling. 

Den politiska utvecklingen styr möjligheten att använda autonoma fordon som 
transportmedel samt hur transportsystemet ska se ut. En politisk vilja att stärka en 
delningsekonomi eller inte har i undersökningen framkommit som en avgörande åtgärd. 

Den tekniska utvecklingen av autonoma fordon är avgörande för vilken teknik som 
gatorna behöver anpassade sig till. Tekniken i fordonen behöver i nuläget stöd av vissa 
tekniska lösningar i gatorna som bland annat uppkoppling, sensorer och tillgång till 
bränsle. 

7.1.1 Mobilitetstjänster istället för privata bilar 
Mobilitetstjänster nämns vara en viktig aspekt i framtiden för att minska en användning 
av privata bilar. Inga källor påpekade hur andra faktorer kan minska privatbilism än 
mobilitet som en tjänst. 

Flera källor, (Vaddadi, 2017; Sveriges Kommun och Landsting, 2018; Gartner, 2018; 
Trivector, 2019) nämner att mobilitet som en tjänst kan i framtiden ersätta traditionell 
privatbilism. En framtidsvision av ett samhälle med utvecklade mobilitetstjänster stärks 
av flera källor (Waymo, 2018b; Lyft, 2019a; UbiGo, u.d.). Thomas E. Karlsson 
uttrycker att Stockholms stad har ett intresse för mobilitetstjänster och nämner UbiGo 
som en mobilitetstjänst som testas redan idag (personlig kommunikation 4 april 2019). 
Detta går att koppla till en annan källa från Stockholms stad (2018a) som nämner att 
delningsekonomi är en viktig faktor för minskad privatbilism. 

7.1.2 Framtidens trafikslag 
Trafikslag för persontransporter som nämns vara möjliga i framtiden är eldriven 
kollektivtrafik, autonoma taxibilar och hyrcyklar. Incitament för eldrivna fordon nämns 
vara minskade bullernivåer och miljövänliga drivmedel. 
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● Enligt Vaddadi (2017) kan kollektivtrafiken bestå av autonoma bussar och
autonoma taxibilar samt hyrcyklar. Två källor (Volvo’s autonomous, 2019;
Järfälla kommun, u.d) stärker att eldrivna och autonoma bussar kan användas
i framtidens stadstrafik. Hyrcyklar och elsparkcyklar erbjuds redan idag av
bland annat CityBike (2018) och Voi (2019). Detta kan kopplas till
Stockholm stads översiktsplan (2018a) som uttrycker som mål att stärka
kollektivtrafiken för att ge ökad tillgänglighet för resor.

● Tre källor (Vaddadi, 2017; SWECO, 2018; Järfälla Kommun, u.d) menar att
knutpunkter kommer behövas där byten av trafikslag sker. En källa (Vaddadi,
2017) säger att av- och påstigningsplatser behövs i gaturummet för
kollektivtrafiken.

● Enligt Stockholm stad (2019d) kan elfordon bidra till minskade bullernivåer.
Inga andra källor i undersökningen stärker det.

● Två källor (Stockholms stad, 2018c; Drive Sweden, u.d) säger att elfordon är
viktiga för att nå ett fossilfritt transportsystem. En förstärkning av teorin kan
dras av Sveriges Kommuner och Landsting (2018) som menar att
miljövänliga drivmedel är den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen.

7.1.3 Trängsel och kapacitet 
Två möjligheter med autonoma fordon som nämns är att trängseln förväntas minska i 
gaturummet och vägkapaciteten förväntas öka. Detta kan man i undersökningen se bero 
på flera olika anledningar. 

● Enligt en källa (Tachet et al. 2016) kan kapaciteten i korsningar bli dubbelt så
stor om samverkande intelligenta transportsystem används jämfört med idag,
något som inte stärks av andra källor i undersökningen.

● Konvojkörning nämns av en av källorna (Litman, 2019) som en teknisk lösning
som kan bidra till minskad trängsel i gaturummen. Enligt SOU-rapporten (2018)
nämns även konvojkörning bidra till ökad kapacitet, vilket är beroende av
minskad trängsel.

● Enligt SOU-rapporten (2018) kan även trängseln minskas på grund utav att
körfältsindelningen kan göras om. Detta går inte att stärka ur andra källor.

● Centralt placerade parkeringsplatser nämns kunna minskas kraftigt enligt flera
källor (RISE, 2018; Rigole, 2014; Sveriges Kommuner och Landsting, 2018;
Vaddadi, 2017) men enbart Rigole (2014) menar att detta kan minska trängseln i
städerna. En minskning av parkeringsplatser centralt kan kopplas som en positiv
utveckling för Stockholms stads mål (2018a). Där parkeringsplatser i
Stockholms stad nämns kunna användas på ett bättre sätt, exempelvis för att öka
framkomligheten för cyklister och fotgängare.
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7.1.4 Flexibla gaturum 
● Två källor (City of London, 2019; Vaddadi, 2017), menar på att flexibla

gaturum kan möjliggöra för fler aktiviteter än trafik. City of London (2019)
uttrycker att flexibla gator kan förbättra upplevelsen och användningen av
gaturummet. Bhavana Vaddadi (2017) menar att autonoma fordon kan förbättra
användningen av gaturummet genom att möjliggöra alternativa aktiviteter (se
figur 6.9).

● Kopplat till målen för Stockholms stad (2018a) kan flexibla gaturum bidra till en
levande stadsmiljö. Exemplet med marknader kan bidra med ökad mänsklig
närvaro vilket Trafikverket (2015) menar är eftersträvsamt för att öka tryggheten
i gaturummen.

7.1.5 Tekniska verktyg 
● Integrerade sensorer i gaturummet nämns som ett viktigt tekniskt verktyg i

framtiden med trafik av autonoma fordon enligt flera källor (Vaddadi, 2017;
Sveriges Kommuner och Landsting, 2018; SOU 2018:16). Vaddadi (2017)
nämner multifunktionella lyktstolpar som förslag med integrerade sensorer.
Detta kan jämföras med Städjes (2015) intervju om trafikljus som används redan
idag i Stockholm för att dela information i uppkopplade korsningar.

● Flera källor (Stockholm stad 2018a; Stockholm stad, 2019c; Rigole 2014)
stärker tesen om att framtidens fordon behöver vara eldrivna, vilket indirekt
kräver att laddning av fordonen behöver ske. Stockholm stad (2017:120) menar
dock att laddning av elfordon måste i första hand ske på privat mark och att
laddningsstolpar i staden enbart ska vara ett komplement. Vaddadis (2017) teori
stärker detta men nämner enbart att laddningsstolpar behövs i gatumiljö och inte
i vilken omfattning det gäller.

● Vaddadi (2017) nämner att ett behov av digitala skyltar behövs i
kollektivtrafikens knutpunkter för att konsumenter ska kunna få information om
bland annat reseoptimering, men detta går inte att stärka i andra källor i
undersökningen.

7.1.6 Heldragna vägmarkeringar 
● Två källor (EuroRAP & Euro NCAP, 2014; Sveriges Kommuner och Landsting,

2018) menar att vägmarkeringars linjer kan behöva stärkas i framtiden. Detta
innebär att vägmarkeringar behöver vara heldragna (se figur 7.1).
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Figur 7.1: Heldragna linjer för vägens läsbarhet. 

7.2  Hur kommer autonoma fordon påverka 
gatuutformningen i stadstrafik?

7.2.1 Huvudgata 

7.2.1.1 Bred huvudgata idag 
Bred huvudgata i Stockholms stad, exempelvis Folkungagatan (se figur 7.2), 
Hornsgatan (se figur 7.3): 

• Gaturummet har en bredd på 24,0 meter. Körzonen har två till tre körfiler
på 4,0 och 3,6 meters bredd. Blandad trafik med stombusslinjer, bilar,
cyklister, varutransporter m.m. Angöringszon på båda sidor med parkering
och på- och avlastningszon, 2,4 meter bredd. Gångzonen för gående är
mellan 3 till 5 meter bred. Bottenvåningen består oftast av entréer till olika
verksamheter. Skyltar med information till bilister.

Figur 7.2: Folkungagatan i Stockholm (Google Earth, 2019a). 
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Figur 7.3: Hornsgatan i Stockholm (Google Earth, 2019b). 

7.2.1.2 Bred huvudgata i framtiden 
Bred lokalgata i Stockholms stad, exempelvis Folkungagatan eller Hornsgatan: 

• Gaturummet har en bredd på 24,0 meter. Körzonen får ett nytt körfält för
motortrafik när angöringszon för parkering inte längre behövs. Bilarnas behov av
smalare körfält möjliggör för ökad framkomlighet när fler fordon får plats.  Ett
cykelkörfält kan prioriteras i mitten för ökad framkomlighet för cyklister.
Cykelkörfältet är trafikseparerat från övriga körfält för att inte människor ska
korsa vägen. Heldragen linje mellan cykelbanan och körzonen finns för att de
autonoma fordonen ska kunna läsa av vägen. Angöringszon för av- och
påstigning med kollektivtrafik består. Digitala skyltar kan placeras vid
upphämtningsplatserna för att informera om olika resealternativ. Tillgång till
ytterligare färdmedel finns som elcyklar och elscooter, vilket är placerade i
närheten av av- och påstigningsplatserna. Gångzonen behåller sin bredd på tre
till fem meter. Multifunktionella lyktstolpar finns i gaturummet som är
uppkopplade till den digitala infrastrukturen.

Figur 7.4: Huvudgata i framtiden 
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Figur 7.5: Planvy över huvudgata idag   Figur 7.6: Planvy över huvudgata i framtiden. 

1. Blandad trafik 7. Autonoma taxibilar och bussar
2. Angöringszon för parkering 8. Smalare körfält
3. Gångzon 9. Separerat cykelkörfält
4. Körzon 10. Av- och påstigningsplats
5. Lyktstolpar 11. Hyrcyklar
6. Busshållplats 12. Heldragna linjemarkeringar

13. Multifunktionella lyktstolpar
14. Gångzon
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Figur 7.8: Sektion av huvudgata idag. 

Figur 7.9: Sektion av huvudgata i framtiden. 
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7.2.2 Lokalgata 

7.2.2.1 Smal lokalgata idag 
Smal lokalgata i Stockholms stad, exempelvis Tjärhovsgatan (se figur 7.10) eller 
Kammakargatan (se figur 7.11): 

• Gaturummet har en bredd på 12,0 meter. Körzonen har en enkelriktad
körfil 4,5 meter bredd. Angöringszon på en sida med parkering och på- och
avlastningszon, 2,5 meter bredd. Gångzonen för gående är 2,5 meter bredd.
Skyltar med information till bilister. Belysning upphängd på stålvajer
mellan husväggarna.

Figur 7.10: Tjärhovsgatan i Stockholm (Google Earth, 2019c). 

Figur 7.11: Kammakargatan i Stockholm (Google Earth, 2019d). 
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7.2.2.2 Smal lokalgata i framtiden 
Förändring av en smal lokalgata i Stockholms stad, exempelvis på Södermalm, 
Norrmalm och Östermalm: 

• Gaturummet har en fortsatt bredd på 12 meter men den stora skillnaden är
att parkeringsplatser försvinner. Körzonen är enkelriktad, men kan minska i
bredd på grund av autonoma fordons vingelmån. Cykelbanan kan
prioriteras i körfältet. Heldragen linje mellan cykelbanan och körzonen
behövs för att de autonoma fordonen ska kunna läsa av vägen.
Angöringszon för av- och påstigning kan integreras i gångzonen. Digitala
skyltar kan placeras vid av- och påstigningsplatserna för att informera om
olika resealternativ. Gångzonen kan breddas från 2,5 meter till 4,5 meter på
vissa ställen. Smarta lyktstolpar finns som är uppkopplade till den digitala
infrastrukturen.

Figur 7.12: Lokalgata i framtiden. 
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Figur 7.13: Planvy över lokalgata idag.  Figur 7.14: Planvy över lokalgata i framtiden. 

1. Gångzon 5. Breddad gångzon
2. Parkering 6. Cykelkörfält
3. Personbilar 7. Av- och påstigningsplats
4. Lampor på vajer 8. Autonoma taxibilar

9. Multifunktionella lyktstolpar
10. Hyrcyklar
11. Heldragen linje
12. Smalare körbana
13. Nya aktiviteter på gångzonen,
till exempel uteservering.
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Figur 7.15: Sektion av lokalgata idag. 

Figur 7.16: Sektion av lokalgata i framtiden. 
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7.3 Vilka problem kan uppstå med autonoma fordon i 
gaturum? 

7.3.1 Ökad trängsel 
En ökad risk för trängsel nämns kunna ske enligt flera källor (Brenden et al. 2017b; 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2018; Magnus Hjälmdahl, personlig 
kommunikation, 2 april 2019). Faktorer nämns vara en icke-existerande 
delningsekonomi, andelen autonoma fordon på vägarna och priser. 

● En källa (Brenden et al. 2017b) menar att detta beror på ett scenario av en icke- 
utvecklad delningsekonomi och långsamt politisk engagemang som skulle bidra
till en ökad privatbilism. Magnus Hjälmdahl (personlig kommunikation, 2 april
2019) stärker att en växande privatbilism kan öka trängseln på vägarna men
antyder att detta kan bero på att priset på resor är lågt.

● Sveriges Kommuner och Landsting (2018) menar att det skulle bero på att
fordonen i början skulle köra mer försiktigt än andra fordon och utgöra en
minoritet av trafiken.

● Sveriges Kommuner och Landsting (2018) menar på att låga priser, i synnerhet
på drivmedel, kan bidra till ökad trängsel när tomma fordon cirkulerar runt på
vägarna om priset understiger parkeringskostnader. Att dyra priser på
parkeringsplatser inne i centrum kan bidra till ökad trafik med tomma bilar
stödjer även Thomas E. Karlsson (personlig kommunikation, 2 april 2019)
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7.3.2 Hinder på vägen 
● En källa (SOU 2018:16) nämner kan utnyttja autonoma fordons förmåga att

stanna och på så sätt vilja korsa trafiken på olämpliga ställen vilket medför
stopp i trafiken (se figur 7.17). Detta kan inte stärkas av någon annan källa.

● Thomas E-K (personlig kommunikation, 4 april, 2019) menar att ett
problem är sensorernas känslighet. Rörliga objekt som exempelvis fåglar
kan göra att fordonen stannar. Detta kan inte stärkas av någon annan källa.

Figur 7.17: Människa som korsar vägen på andra ställen än övergångställen vilket 
skapar stopp i trafiken. 
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7.3.3 Avläsning av vägen 
● SOU-rapporten (2018:16) nämner att en förbättrad dagvattenhantering behöver

finnas för körbanan, men detta går inte att stärka från andra källor i
undersökningen. Däremot menar Stockholm stad (2019b) att
dagvattenhanteringen behöver dimensioneras i städer för ökade vattenmängder
vid klimatförändringar. Detta kan enligt Stockholms stad (2018a) utföras genom
att klimatanpassa befintliga miljöer med ökad grönska och vattenytor.

● Mycket snö på vägen nämns av en källa (Thomas E-K, personlig
kommunikation, 4 april, 2019) som ett problem då autonoma fordon inte kan
läsa av vägen (se figur 7.18).

Figur 7.18: Snö på vägen vilket kan leda till att sensorer inte kan läsa av linjer. 
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8 Slutsats 
En slutsats är att gatuutformningen kommer att påverkas av autonoma fordon på flera 
sätt. Inledningsvis går det att peka på en förbättring av gatorna. En optimering av 
körzonen och angöringszonen kan ske genom smalare körfält och mindre 
parkeringsplatser. Ur trafiksynpunkt kan trafiken minska med avancerad trafikstyrning 
vilket möjliggör för flexibel användning av gaturummen. Även ett säkrare gaturum med 
färre olyckor kan uppnås med autonoma fordon. Ur miljösynpunkt förväntar eldrivna 
och autonoma fordon bidra till minskade utsläpp i trafiken, och även buller. 

En försämring som undersökningen framhåller är att risken för trafikseparering av 
gående och fordon kan behövas, samt ett ökat krav på tydligare linjemarkering och 
skyltar. Även en ökad mängd integrerad teknik kan behövas i gaturummet. Ur 
trafiksynpunkt finns även en risk för ökad trafik i gaturummet om andelen autonoma 
fordon i trafiken utgörs av en minoritet, eller om en utveckling mot ökad privatbilism 
med autonoma fordon sker. 

Faktorer som ligger till grund för gatornas utformning är beroende av teknisk och 
politisk utveckling. Denna slutsats kan dras då flera källor i undersökningen menar på att 
dessa är de betydande faktorerna. 

Kopplat till Stockholms stads mål går det att dra slutsatsen att samtliga mål för trafik och 
stadsplanering går att uppnå, men att det kräver en utveckling av transportsystemet som 
pekar mot ökad delningsekonomi och att en majoritet av trafiken är autonom, 
uppkopplad och eldriven. Andra viktiga förutsättningar är ett utvecklat 5G-nät som kan 
hantera den digitala infrastrukturen som behövs i sammanhanget. 
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9 Rekommendationer 
Till Stockholms stad 
Många mål enlig översiktsplanen om gaturum och trafik kan uppnås med ett transportsystem 
bestående av autonoma fordon. Stockholms stad kan vid planering av gaturum och trafik ta 
hänsyn till nyttan av de potentiella fördelarna. För att nå de positiva effekterna som autonoma 
fordon kan ha på gaturummen behöver den kommunala politiken vara drivande kring utveckling 
mot en ökad delningsekonomi i transportsystemet. Detta rekommenderas ske parallellt med 
utveckling av en digital infrastruktur och de krav autonoma fordon ställer på gaturummen. 

Till arkitekter och stadsplanerare: 
För sakkunniga som arbetar med stadsplanering och utformning av gaturum ges rekommendation 
att följa utvecklingen kring autonoma fordon. Tidshorisonten för när autonoma fordon kan utgöra 
en majoritet i städer är oviss och flera viktiga förutsättningar behöver åtgärdas innan en 
implementering kan ske. Därmed kan det vara svårt att vid planeringen ta hänsyn till de tekniska 
lösningarna som finns idag, eftersom tekniken utvecklas hela tiden. Rekommendation är att vid 
planering ha tekniken i åtanke och de möjligheter autonoma fordon kan medföra. Exempel är nya 
positiva kvaliteter i gaturummen som förbättrad markanvändning och tystare miljö. 

Till vidare studier: 
För vidare arbete rekommenderar vi följande förslag: 

• Undersökning av hur körfältsbreddan kan förändras med hänsyn till olika
aspekter, exempelvis vingelmån, fordonens storlek, hastighet eller liknande.
Detta skulle möjliggöra en mer exakt dimensionering av körbanans bredd.

• Undersökning av behov och funktioner för olika knutpunkter i Stockholm
samt ge gestaltande förslag på dessa.

• Undersök gator i Stockholm som skulle kunna vara lämpliga för flexibelt
användande av gaturummen samt ge gestaltande förslag på dessa.

• Utarbeta ett gestaltande förslag på detaljnivå på ett framtida gaturum. Ta
hänsyn till framtida krav och möjligheter med autonoma fordon. Exempelvis
ge förslag på hur ett gaturum med förbättrad markanvändning kan utformas.
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De 17 globala målen för hållbar 
utveckling 

Denna del förklarar vad hållbarhetsmålen är och hur de kan kopplas till ett framtida gaturum med 
autonoma fordon. 



III  

De 17 globala målen för hållbar utveckling 
FN har tagit fram och antagit de 17 globala målen för hållbar utveckling (se figur 1.1). 
Dessa mål beskriver hur ett hållbart samhälle kan uppnås genom olika delmål 
(Regeringskansliet, 2016). Utifrån FN:s mål har Agenda 2030 skapats som beskriver på 
vilket sätt länderna ska nå dessa mål. Sverige har som önskan att vara ledande inom detta 
arbete. Agenda 2030 beskriver bland annat hur jämställdhet och inkluderande samhällen ska 
åstadkommas genom innovation och ny teknik (Regeringskansliet, 2018). 

 

Figur 1.1: FN:s 17 globala hållbarhetsmålen (FN, 2015). 
 

Dessa hållbarhetsmål kan kopplas både direkt och indirekt till utveckling av autonoma 
fordon. Det kan både kopplas till miljöaspekter som sociala aspekter. Den nya tekniken tros 
vara mer miljövänlig och kan därför påverka klimatförändringarna, något som 
hållbarhetsmål nr.13 (Bekämpa klimatförändringarna) och mål nr.15 (Ekosystem och 
biologisk mångfald) tar upp. De autonoma fordonen kan också möjliggöra för en bättre 
tillgänglighet och jämlikhet i transportsystem, något som kan påverka både målen nr.5 
(Jämställdhet) och nr.10 (Minskad ojämlikhet). Autonoma fordon i städer kan också påverka 
vårt sätt att konsumera och resa vilket kan påverka hållbarhetsmålen nr.9 (Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur), nr.11 (Hållbara städer och samhällen) och nr.12 (Hållbar 
konsumtion och produktion). 

 

Figur 1.2: FN:s 17 globala hållbarhetsmål som kan kopplas till autonoma fordon (FN, 2015). 
 

Detta är bara några av de hållbarhetsmål som kan påverkas vid införande av autonoma 
fordon i städer och i trafiksystemet (se figur 1.2). Då fler effekter kartläggs kan även risker 
uppstå med att införa autonoma fordon som kan leda till försämringar i samhället och för 
klimatet (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). 
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