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Sammanfattning 
Detta är ett kandidatexamensarbete om hur självkörande bilar kan se ut i framtiden. 

Utgående från dagens bilar och nuvarande autonoma hjälpsystem, samt system som är 

under utveckling och prototypbilar som företag har, dras slutsatser om hur konstruktionen 

hos framtida bilar kan skilja sig från idag.  

För att underlätta detta togs olika krav fram, som kan ställas på självkörande bilar. Dessa 

krav rör bland annat manövrering, uppsikt runt fordonet, oskyddade trafikanter, olika 

väderförhållanden och cybersäkerhet. Systemen under utveckling som undersöktes var 

motorvägspilot, kolonnkörning och Safe Intelligent Mobility. De prototypbilar som 

undersöktes var Googles självkörande bil och Mercedes F 015 Luxury in Motion. 

Med införandet av de nuvarande systemen har inga större konstruktionsförändringar 

kunnat skönjas. Framöver kan fordonen tänkas få en rundare form, sakna ytterbackspeglar 

och få en interiör anpassad för annat än bilkörning. Sensorer kan komma att få en mer 

skyddad placering, vilket kan kräva konstruktionsförändringar. 

 

Abstract 
This is a Bachelor thesis about self-driving cars and their design in the future. Conclusions 

about the future design are drawn by analyzing today’s cars and their driver assistant 

systems, along with analyses of developing systems and prototype cars that companies 

develop. 

To do this, certain demands on self-driving cars were listed. They concern among others 

maneuverability, oversight around the car, pedestrians, different weather conditions and 

cyber security. The developing systems examined were highway pilot, platooning and 

Safe Intelligent Mobility. The prototype cars studied were Google’s self-driving car and 

Mercedes F 015 Luxury in Motion. 

With the implementation of the existing systems, no main changes in design have been 

made. Looking forward, vehicles could get a rounder shape, lack side mirrors and have 

an interior designed for other purposes than driving. Sensors could also be moved to more 

protected positions, which might lead to a different design. 
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1 Inledning 
Detta är ett kandidatexamensarbete vid Kungliga Tekniska Högskolan inom 

maskinteknik med inriktning fordonsteknik. Handledare har varit professor Annika 

Stensson Trigell. 

 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen i samhället går allt mer mot automatisering och arbetsuppgifter som tidigare 

utförts av människor, ersätts idag i allt större utsträckning av datorkraft. I fordonsindustrin 

sker detta såväl inom produktionen som i själva produkten: fordon utrustas med allt fler 

automatiserade system som hjälper föraren under färden. Exempel på detta är adaptiv 

farthållare, parkeringsassistans och dödavinkelvarnare. Flera fordonstillverkare utvecklar 

emellertid även fordon som är tänkta att vara helt självkörande, det vill säga att de helt 

kan ta över förarens uppgifter. Olika anledningar ligger bakom denna utveckling, där 

säkerhet och komfort hittills varit drivande. Numera är även bränsleeffektivitet och 

framkomlighet i stadsmiljö viktiga faktorer. 

 

Någon allmängiltig och entydig definition av begreppet ”självkörande bil” finns inte. 

Dessutom används olika termer för att beskriva fenomenet, såsom robotbil, förarlös bil 

eller autonom bil [1]. Olika klassificeringar har gjorts, för att systematiskt kunna dela in 

och jämföra bilar som har automatiserade system i varierande grad. I Figur 1 ses 

klassificeringen som SAE International publicerat. 

 

Figur 1: Klassificering av autonoma system i fordon enligt SAE International (1). 
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1.2 Uppgift och frågeställning 

Mot bakgrund av detta är det av intresse att undersöka hur långt utvecklingen har kommit, 

vilka projekt som genomförs och hur utvecklingen kan tänkas fortsätta, med tyngdpunkt 

på hur bilars konstruktion har påverkats och vilken inverkan nya system kan tänkas ha. 

Frågeställningen lyder: Hur kan system för autonom körning påverka fordons 

konstruktion i framtiden? 

 

1.3 Avgränsning 

Ett begränsat antal automatiserade system väljs ut och behandlas. Många olika projekt 

med självkörande bilar pågår och även här görs ett urval. Arbetet kommer ske ur en 

teknisk synvinkel, utan större hänsyn till sociala eller juridiska aspekter. Dessa kommer 

endast beröras kort där sammanhanget så kräver. Fordon i rapporten begränsas till att vara 

personbilar. 

 

1.4 Metod och genomförande 

Arbetet baseras till stora delar på allmän informationssökning på internet och 

litteratursökning i olika databaser. Därtill har ett antal rapporter om ämnet självkörande 

bilar erhållits av handledaren. Ett avsnitt om källkritik finns senare i rapporten. 

För att besvara frågeställningen delas arbetet upp i olika delar. Den grundläggande idén 

är följande: för att kunna dra välgrundade slutsatser om framtida förändringar, måste de 

förändringar som autonoma system hittills inneburit klarläggas. Först sker därför en 

redogörelse av de viktigaste befintliga systemen (1) på marknaden, det vill säga system 

som finns i bilar som säljs idag. För att få en bättre överblick sammanställs en tidslinje 

innehållande årtalet för införandet av olika system. Därutöver sker en redogörelse av 

några system som är under utveckling (2), vilka är utvalda för att de kan antas få stor 

betydelse om de införs. Parallellt undersöks vilka krav (3) som en självkörande bil måste 

uppfylla i vanliga trafikmiljöer. 

Därtill sker en redogörelse (4) av några olika prototypbilar som företag har. Detta görs 

för att ge en helhetsbild av var utvecklingen står och hur det kan fungera i praktiken. 

Därefter sker en jämförelse (5) av de befintliga och de under utveckling befinnande 

systemen gentemot kraven, för att undersöka huruvida ytterligare utveckling behövs. Ett 

eventuellt glapp mellan nuvarande system och system under utveckling å ena sidan, och 

de krav som en självkörande bil måste uppfylla å andra sidan, kan ge en indikation på 

nödvändiga konstruktionsförändringar. I anslutning jämförs också de olika 

prototypbilarna med kraven. Slutligen (6) besvaras frågeställningen genom att slutsatser 

dras från de tidigare delarna. 
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Figur 2: Årtal för införandet av olika autonoma system i personbilar (2). 

Stegen i sammanfattning 

(1) Redogörelse av befintliga system 

(2) Redogörelse av system under utveckling 

(3) Undersökning av krav som kan ställas 

(4) Redogörelse av konceptbilar 

(5) Jämförelse av bilar och system gentemot kraven 

(6) Konstruktionsförändringar härleds 

Motiveringar i förekommande fall 

(1) De befintliga system som har valts ut för närmare genomgång är adaptiv farthållare 

(eng. Adaptive Cruise Control, ACC), automatisk nödbromsning (eng. Automatic 

Emergency Braking, AEB), automatisk parkeringsassistans och filhållarassistent (eng. 

Lane Keeping Assist, LKA). Systemen har valts ut för att de tillsammans anses täcka de 

basfunktioner som en självkörande bil behöver. 

(2) När det gäller system under utveckling har motorvägspilot, kolonnkörning och Safe 

Intelligent Mobility valts ut för att de anses kunna innebära stora förändringar om de 

införs.  

(4) Två prototypbilar har valts att undersökas närmare. Den ena är Googles självkörande 

bil och den andra Mercedes F 015 Luxury in Motion. De har valts ut därför att det är 

omskrivna projekt och de kompletterar varandra bra. Googles projekt har kommit långt 

och anses nära marknaden, medan Mercedes bil är en vision om hur bilkörande kan se ut 

år 2030. Det finns ett flertal bilar som också kunde vara kandidater, men för att begränsa 

omfattningen har antalet satts till två. 

2 Undersökning 
Olika system för att hjälpa eller avlasta föraren under körning har funnits länge. Redan 

på 1950-talet introducerades farthållaren. Införandet av autonoma system tog ordentlig 

fart på 90-talet, då datorer och elektronik gjorde detta möjligt. I Figur 2 syns en tidslinje 

där introduktionen av olika system redovisas.  
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2.1 Redogörelse av befintliga system 

Nedan redogörs för några autonoma system som finns på marknaden idag. 

 

Adaptiv farthållare (ACC) 

Adaptiv farthållare (eng. Adaptive Cruise Control, ACC) är idag standardutrustning på 

en del bilmodeller och möjligt tillval på många, även i billigare prisklasser. Utrustningen 

är en vidareutveckling på den vanliga farthållaren, men utöver dess funktion har ACC 

förmågan att hålla avståndet till fordonet framför utan hjälp från föraren. Den lägsta 

hastigheten som ACC kan ställas in på är vanligtvis 30 km/h, men hos allt fler tillverkare 

fungerar systemet ända ned till stillastående för att underlätta vid kökörning. Det gäller 

emellertid endast bilar med automatlåda, av förklarliga skäl. Den högsta hastigheten som 

kan ställas in är upp till 250 km/h [2]. 

En vanlig farthållare består av en liten dator och ett styrdon, se Figur 3. Datorn får dels 

data om fordonets hastighet, dels vilken hastighet föraren har ställt in. Med den 

informationen kan datorn med hjälp av styrdonet justera gasen för att accelerera upp till 

den av föraren inställda hastigheten och sedan hålla den. De övriga två ingående värdena 

till datorn i Figur 3 innebär att farthållaren inaktiveras om föraren använder kopplings- 

eller bromspedalen. 

 

Figur 3: Ett exempel på hur en vanlig farthållare  

kan fungera i en personbil (3). 

ACC är utöver komponenterna för en vanlig farthållare utrustad med en eller flera 

radarenheter, ibland en kamera samt en signalprocessor som mottar och behandlar 

radarsignalerna. Radarenheterna skannar av ett område upp till 200 meter framför bilen 

samt en del av intilliggande filer, se Figur 4. 
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Figur 4: En illustration av hur bilens olika sensorer läser av sitt närområde (4). 

Signalprocessorn kan sedan utifrån radarsignalerna avgöra avståndet till fordon omkring. 

Med hjälp av dopplerförskjutningar beräknas även deras hastighet i förhållande till det 

egna fordonet. Processorn skickar kontinuerligt en signal till farthållaren som vid behov 

kan accelerera eller bromsa bilen för att hålla avståndet till fordonet framför, se Figur 5.  

 

Figur 5: Ett exempel på hur elektroniken och styrningen  

bakom ACC kan fungera (5). 

Den högsta bromsverkan som ACC använder varierar mellan 30-50 % av bilens maximala 

bromskapacitet. Då intilliggande filer också skannas till viss del, kan systemet även 

reagera på fordon som svänger in framför [3] [4] [5]. 

 

En personbils bromssystem inklusive ABS och ESP 

ACC bromsar med hjälp av ESP-systemet i bilen [6]. En redogörelse av hur en personbils 

bromssystem inklusive ABS och ESP är uppbyggt följer nedan. 

Personbilar har vanligtvis ett hydrauliskt bromssystem. Vid tryck på bromspedalen 

pressas bromsvätska från en huvudcylinder ut genom bromsslangar till slavcylindrar vid 

varje hjul, där bromsbelägg fås att skapa en friktionsyta mot antingen en bromsskiva eller 

en bromstrumma, beroende på bilens system. Bromstrummor förekommer hos moderna 
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bilar främst bland småbilar, och då ibland bara vid de bakre hjulen. Bilar har vanligtvis 

en bromsservo mellan bromspedal och huvudcylinder, vilken genom vakuum förstärker 

bromsverkan. Då hydrauliska system helt kan sluta fungera vid läckage har bilar av 

säkerhetsskäl dubbla bromssystem, för att bromsverkan inte ska försvinna om det uppstår 

läckage i det ena systemet. 

ABS (eng. Anti-Lock Braking System) är ett elektroniskt styrt system som förhindrar att 

bilens hjul låser sig vid hård inbromsning. Syftet är att förkorta bromssträckan och att 

behålla styrförmågan under inbromsningen. På vissa underlag kan dock bromssträckan 

förlängas av ABS. Systemet har fem huvudkomponenter: hastighetssensorer vid varje 

hjul, ventiler för att släppa igenom bromsvätska, en pump, en elektronisk kontrollenhet 

(ECU) och en hydraulisk kontrollenhet (HCU). Om ECU får en signal från en sensor om 

att något hjul inte roterar, så styr den HCU så att trycket i systemet till det hjulet (eller 

hjulparet, beroende på konstruktion) minskar, så att det börjar rotera igen. En pump 

behövs för att återställa trycket i systemet efter att ventilen minskat det. Övervakningen 

av hjulens rotation sker kontinuerligt och snabbt, vissa system kan öppna eller stänga 

ventiler 15 gånger per sekund [7]. 

ESP eller antisladdsystem (eng. Electronic Stability Program) är en utvidgning av ABS, 

med syfte att hjälpa föraren att behålla kontrollen över bilen vid en undanmanöver. 

Systemet använder komponenterna i ABS men därtill behövs en rattutslagssensor, 

accelerometer och en sensor som mäter fordonets rotation kring sin vertikala axel. ESP 

övervakar och jämför upp till 25 gånger per sekund värdena från de olika sensorerna [8]. 

Vid en undanmanöver kan en skillnad uppstå mellan vartåt föraren styr och vartåt 

fordonet rör sig, det vill säga bilen glider eller sladdar, se Figur 6. Då ingriper ESP genom 

att bromsa individuella hjul så att bilen ska röra sig så som föraren styr. I EU måste sedan 

november 2014 nya personbilar vara utrustade med ESP [9]. 

 

Figur 6: En illustration av hur ett antisladdsystem förhindrar  

att föraren tappar kontrollen över fordonet (6). 
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Automatisk nödbromsning 

Automatisk nödbromsning (eng. Autonomous Emergency Braking, AEB) är i olika 

omfattning numera standardutrustning på många bilar. AEB är EuroNcaps begrepp för 

olika biltillverkares system för att upptäcka objekt framför fordonet, varna för dessa och 

om föraren inte reagerar så ska systemet själv bromsa fordonet så att en olycka förmildras 

eller helt undviks. Det finns dels system för att förhindra påkörning av bilar bakifrån och 

dels system för att skydda fotgängare och i vissa fall även cyklister i stadstrafik. AEB 

använder ESP för att bromsa fordonet [10]. Olika sensorer används på lite olika sätt av 

biltillverkarna, men bilar som har båda funktionerna ovan har i samtliga fall såväl radar- 

som laser- och kamerasensorer. 

Systemen som ska förhindra påkörning av bilar bakifrån kategoriseras av EuroNcap som 

AEB inter-urban, där fotgängare inte antas finnas med i bilden. Om systemet upptäcker 

att bilen närmar sig ett annat fordon hastigt, varnas föraren genom ljud- och ljussignaler 

och bromsen förbereds genom att det läggs på ett bromstryck som knappt är märkbart för 

föraren. Föraren ges en viss tid att reagera, men om föraren inte gör något för att undvika 

en olycka så bromsar bilen automatiskt, se Figur 7. Nödbromssystem är programmerade 

att ingripa så sent som möjligt för att undvika onödiga ingripanden. Ett ingripande sker 

först efter att föraren egentligen borde ha börjat bromsa [11]. 

 

Figur 7: En illustration av ett automatiskt nödbromssystem (7). 

Det andra systemet kategoriseras som AEB City, som vid stadskörning ska reagera om 

fordonet är på väg att köra på bilar samt fotgängare eller cyklister. Med Volvos system 

”Collision Warning with Auto Brake and Cyclist and Pedestrian Detection” är det med 

kamerabilden som dessa identifieras, men även radar- och lasersensorerna kan användas 

av systemet, se Figur 8. Cyklister kan endast identifieras bakifrån; cyklister som kommer 

från sidan kan inte identifieras. Systemet fungerar inte i alla trafiksituationer, 

vägförhållanden eller väder. Kamerasensorn jämförs med det mänskliga ögat, som har 

nedsatt funktion i mörker, snöfall, regn, dimma eller liknande. Funktioner som använder 

kamerabilden kan därför sluta fungera vid sådana omständigheter. Även höga 

temperaturer kan påverka kamerans funktion [11]. 
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Figur 8: En illustration av ett automatiskt nödbromssystem  

som kan identifiera och bromsa för fotgängare (8). 

 

Parkeringsassistans 

Parkeringsassistans innebär att ett system hjälper till med att identifiera en lämplig 

parkeringslucka och sedan parkera utan förarens hjälp. Dessa börjar komma ut allt mer 

på marknaden, men dock bara som tillval. Systemen kan oftast både utföra fickparkering 

och vanlig, tvärställd parkering, se Figur 9. 

 

Figur 9: Ett automatiskt system för parkeringsassistans illustreras (9). 

Systemen använder sig av ultraljud och en dator som tar över manövreringen. Systemet 

kan aktiveras vid en hastighet på runt 30 km/h. Först används ultraljud för att mäta 

storleken på luckorna, sådana sensorer kan sitta i sidospeglarna eller intill hjulhusen på 

fordonet. Om en lämplig lucka hittas så meddelar datorn detta, föraren stannar bilen och 

lägger i backväxeln. En dator tar nu över rattmanövreringen för att parkera bilen i luckan, 

medan föraren styr gas och broms. Hos vissa tillverkare sköter bilen även dessa moment, 

om föraren håller en knapp intryckt under hela skeendet [12]. Ytterligare sensorer 

används för att hålla koll på fordonets position i förhållande till utvalda luckan, samt 

avstånd till intilliggande fordon och vägkanten/trottoaren. För att styra används bilens 

servostyrning, som numera oftast är elektrisk. Vid vanlig körning känner sensorer av 

rattstångens vinkel och med vilket moment föraren svänger, så att en elmotor ska assistera 
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lagom mycket. Vid automatisk styrning styrs elmotorn så att rätt utslag ges och bilen 

svänger [13]. 

Det var via parkeringsassistansen som hackarna Charlie Miller och Chris Valasek på 

magasinet Wired från en extern position kunde styra en Jeep Cherokee, årsmodell 2014, 

när backväxeln var inkopplad. Hackarna tog sig in i bilen via dess mobila 

nätverksuppkoppling och visade hur de kunde ta över alla viktiga system i bilen, flera av 

dem i motorvägsfart. Exempelvis kunde växellådan frikopplas, vilket krävde att föraren 

startade om motorn för att återfå kontrollen. Dessutom kunde bromsarna inaktiveras, 

vilket visades på en avskild parkeringsplats [14]. 

 

Filhållarassistans 

Filhållarassistans (eng. Lane Keeping Assist, LKA) innebär att bilen identifierar 

sidolinjer under körning och på olika sätt hindrar eller motverkar bilen från att lämna 

filen. Systemet kan varna föraren genom ljud-, ljus- eller vibrationssignaler men även 

automatiskt styra bilen så att filen inte lämnas. Systemet aktiveras vanligtvis från ca 

60 km/h [15]. 

Ett exempel är Toyotas filhållarassistans, som har två olika funktioner. Den ena är att 

uppmärksamma föraren genom ljudsignaler och vibrationer när en fil håller på att lämnas. 

Systemet kan även göra små styrutslag för att hålla bilen i filen. Den andra funktionen är 

att hålla bilen i samma fil vid körning med den adaptiva farthållaren genom att 

kontinuerligt göra styrutslag. Båda funktionerna använder en kamera monterad i 

vindrutan [16]. 

 

2.2 Redogörelse av system under utveckling 

Utvecklingen mot helt autonoma fordon är i skedet där man vill öka kommunikationen i 

bilen och att bilen ska klara av olika miljöer helt utan förare. Man utvecklar system där 

ACC blir ännu säkrare med större områden som täcks av sensorerna samt att de olika 

befintliga systemen ska kunna samarbeta bättre. Även gällande kommunikationen mellan 

fordonen i sig och till infrastrukturen sker utveckling. 

 

Motorvägspilot 

Motorvägspilot innebär att fordonet kör själv på vägar av motorvägsstandard. Audi har 

ett pågående projekt, där en Audi A7 kallad ”Jack” bland annat körde autonomt de ca 

90 milen från Silicon Valley, Kalifornien, till Las Vegas, Nevada, i januari 2015. 

Fordonet höll en viss hastighet mellan 0-110 km/h och kunde köra om när bilen bedömde 

det som säkert. Audis system består av samarbetande radar- laser- och kameraenheter. 

Det använder sensorerna från ACC och dödavinkelvarnaren för att hålla uppsikt framåt 

och bakåt. Dessutom är bilen utrustad med en medeldistansradar i varje hörn för att täcka 

ytterligare områden kring bilen. Därutöver finns två lasersensorer, en i grillen och en i 

den bakre stötfångaren, för att komplettera radarsensorerna vid identifikation av 
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stillastående och rörliga objekt. I fronten finns även en vidvinklig högupplöst 3D-kamera. 

Fyra små kameror i hörnen ger därtill uppsikt över de närmaste omgivningarna. För grov 

positionering används GPS. När bilen kommer in i stadsmiljö så begär bilen att en förare 

ska ta över kontrollen. Detta sker med olika ljud- och ljussignaler. Ignoreras dessa så 

stannar bilen på ett så säkert sätt som möjligt vid vägkanten [17]. 

 

Kolonnkörning 

Vid kolonnkörning bildar en grupp av fordon en kolonn, där syftet är att spara bränsle, 

öka säkerheten och öka komforten. Det EU-finansierade projektet Sartre möjliggör en 

kolonn på upp till fem bilar, plus en lastbil som ledfordon. Detta sker i första steget endast 

på vägar av motorvägsstandard. Ledfordonet körs manuellt, medan de efterföljande 

fordonen körs autonomt. Ledfordonets styr- och sensordata skickas till efterföljande 

fordon som rättar sig efter detta. Det kan innebära att de efterföljande fordonen 

accelererar för att hålla jämn hastighet med framförvarande fordon eller ger styrutslag för 

att följa efter vid ett filbyte. Nya fordon kan ansluta sig till kolonnen om maxantalet inte 

överskrids, och fordon kan när som helst lämna kolonnen för att ta en avfart [18]. 

 

Safe Intelligent Mobility 

Safe Intelligent Mobility (SIM) är ett projekt i Tyskland där Vehicle to X-kommunikation 

(V2X) utvecklas. V2X ska möjliggöra kommunikation mellan fordon, och mellan fordon 

och infrastruktur. I infrastrukturdelen av projektet är idén att sätta ut informationsstationer 

längs med vägarna. Dessa stationer samlar in information från passerande bilar och sänder 

ut den till fordonen igen. Information innehåller data om trafiksituationen i området. Data 

om hur mycket trafik det är för tillfället och om någon olycka skett eller vägarbete pågår 

samlas in och skickas ut. Detta skulle ge fordonen möjlighet att planera och anpassa sin 

körning bättre. Projektet har i nuläget börjat med tester i vanlig trafik runt Frankfurt [19]. 

 

2.3 Krav på självkörande bilar 

En självkörande bil ska kunna utföra alla aktiviteter som föraren utför i dagsläget. Ett 

flertal grundläggande krav kan därför ställas på en sådan bil och nedan redovisas fem 

övergripande krav som grundar sig på olika källor. Kraven har ingen rangordning. Vid 

framtagandet av kraven antas att fordonet framförs i trafik med bilar av alla olika 

automationsgrader. Kraven kan anses täcka de flesta tekniska uppgifter som en 

självkörande bil kan tänkas få i framtiden. Därutöver kan säkerligen såväl sociala som 

juridiska krav ställas, vilket hamnar utanför omfattningen av detta arbete. 
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Krav 1: Manövrering och planera rutt 

Bilen ska autonomt kunna utföra alla vanliga manövrar i trafiken, som att gasa och 

bromsa, följa en kurvig väg, svänga i en korsning och parkera. Bilen ska även kunna 

planera en godtycklig rutt från en startpunkt till en målpunkt med hänsyn till 

trafiksituation och trafikregler. Vid en incident ska bilen kunna stanna på ett trafiksäkert 

sätt [1]. 

Krav 2: Kartläggning av trafik samt kommunikation 

Bilen ska ha fullständig översikt i sin närmiljö med avseende på all övrig trafik samt 

permanenta och tillfälliga hinder i vägen. Bilen bör även kunna kommunicera med andra 

bilar och infrastruktur (V2V/V2I) [1] [20]. 

Krav 3: Oskyddade trafikanter 

Bilen ska kunna identifiera fotgängare och cyklister i sin närmiljö och ta full hänsyn till 

deras beteende i trafiken [1]. 

Krav 4: Väder- och vägoberoende 

Bilen ska tillgodose ovanstående krav i de flesta väder- och ljusförhållanden och på de 

flesta vägar. Är förhållandena för dåliga ska bilen kunna stanna på ett trafiksäkert sätt 

eller lämna över kontrollen över fordonet till en förare [20] [21]. 

Krav 5: Cybersäkerhet 

Bilens datorsystem ska vara säkert skyddat mot intrång från obehöriga. Skulle ett sådant 

ändå ske ska bilen vara omöjlig att framföra [14]. 

 

2.4 Redogörelse om valda prototypbilar 

Nedan redogörs för de valda prototypbilarna Mercedes F 015 Luxury in Motion och 

Googles självkörande bil. 

Mercedes F 015 Luxury in Motion 

Mercedes F 015 är en fyradörrars personbil med plats för fyra personer, se Figur 10. Bilen 

kan köras fullt automatiskt men även manuellt och beskrivs som konceptbil eller 

forskningsbil och hade världspremiär på elektronikmässan CES i Las Vegas, USA i 

januari 2015. Bilen är Mercedes vision om hur bilar och bilkörning kan tänkas se ut 

år 2030 och har dels batterier för 20 mils körning, dels bränsleceller för 90 mil. Högsta 

hastigheten i nuvarande skede är 45 km/h, men bilen uppges kunna köra upp till 200 km/h 

i automatiskt läge. Hittills har bilen inte körts på allmän väg utan bara på avskilda platser. 

Bilen kan anropas med en smartphone. Efter provkörningar körs bilen in i ett tempererat 

tält, så att bilen inte ska överhettas i solen. För att ha uppsikt över sin omgivning använder 

Mercedes F 015 radar med kort, medellång och lång räckvidd, laser och 3D-kameror och 

kan även kommunicera med omgivningen genom ljud- och ljussignaler [22] [23]. 
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Figur 10: Exteriör vy av konceptbilen Mercedes F 015 Luxury in Motion (10). 

Exteriört har Mercedes F 015 en avskalad, strömlinjeformad design och saknar 

ytterbackspeglar. Bakdörrarna hänger i bakkant, det som brukar kallas självmordsdörrar 

[24]. B-stolpen har kunnat tas bort tack vare detta vilket ger ett mycket brett insteg i 

kupén. Grillen och bakpartiet innehåller fullt med lysdioder för att kommunicera med 

omgivande trafik och trafikanter. Exempelvis lyser grillen i olika färger beroende på om 

bilen framförs automatiskt (blått ljus) eller manuellt (vitt ljus), och bilen kan även göra 

det tydligt för en fotgängare att denne kan passera på övergångsstället framför bilen [25] 

[26]. 

Interiört är bilen mycket olik dagens bilar, se Figur 11. De fyra stolarna är ergonomiskt 

äggformade och de två främre kan vridas runt 180 grader så att de är vinklade mot de två 

bakre stolarna. Därmed möjliggörs en ny nivå av interaktion mellan passagerarna. 

Interaktion erbjuder även de stora pekskärmar som är integrerade i instrumentpanelen och 

dörrarna, vilka är utrustade med närhetssensorer och ögonrörelsedetektering [27] [28]. 

 

Figur 11: Exteriör och interiör vy av konceptbilen Mercedes F 015 Luxury in Motion (11). 
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Googles självkörande bil 

Googles självkörande bil, som inte har något speciellt namn, är ett projekt där de första 

provkörningarna ägde rum 2009. Bilen körs för närvarande på allmän väg i Mountain 

View, Kalifornien och i Austin, Texas. Flottan består av 23 ombyggda Lexus RX450h 

som alla kör på allmän väg och 25 prototypbilar som Google byggt för projektet, varav 

än så länge endast 5 kör på allmän väg. De båda modellerna använder samma mjukvara 

vid körningen. I följande beskrivning är det prototypbilen, se Figur 12, som avses, därför 

att den bättre anses spegla hur Google tänker sig en självkörande bil. Alla bilar, inklusive 

de som tidigare varit i drift, har sammanlagt kört över 170 000 mil på testbanor och allmän 

väg. Prototypbilen drivs av el, maxhastigheten är begränsad till cirka 40 km/h och 

räckvidden är runt 16 mil [29] [30] [31]. 

 

Figur 12: Exteriör vy av Google självkörande bil (12). 

Tekniken som bilen använder sig av för att ha uppsikt är laser, radar och kameror. De är 

monterade i en utskjutande enhet på taket, i stötfångarna och i ytterbackspeglarna. Bilen 

har en avrundad form för att maximera synfältet för laserenheten på taket, vilken har en 

högsta räckvidd på runt 200 meter. Genom att enheten roteras under färd fås en 

360 graders vy runt bilen. Systemen interagerar med varandra och kan identifiera och 

förhålla sig till andra fordon såväl som fotgängare och cyklister samt vägarbeten och 

dylikt. Bilen har även förmåga att förutse exempelvis en cyklists fortsatta färd och därmed 

kan en potentiellt farlig situation upptäckas och undvikas mycket tidigt. Skulle en olycka 

med oskyddade trafikanter trots allt ske, har bilen en mjuk stötfångare och en vindruta 

som ska absorbera energi. Bilen kan avläsa och förhålla sig till trafikskyltar, hastigheter 

och stoppljus. Vid dåligt väder uppges bilen dock kunna ha problem att navigera [32] 

[33]. 

Bilen är kompakt och har plats för två passagerare och för att kalla på bilen används en 

smartphone, se Figur 13. Interiört finns inte så mycket utrustning, när en första prototyp 
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presenterades i maj 2014 var tanken att inte ens ratt eller pedaler skulle finnas. I de byggda 

prototyperna finns emellertid både pedaler och en borttagbar ratt. Detta ska delvis bero 

på juridiska krav som de aktuella amerikanska staterna ställer på självkörande bilar [34]. 

 

Figur 13: Interiör vy i en prototyp av Googles självkörande bil (13). 

3 Jämförelse 
I detta avsnitt jämförs först de nuvarande och de under utveckling befinnande systemen 

mot kraven som ställts tidigare i rapporten. Därefter jämförs prototypbilarna mot kraven. 

 

3.1 Jämförelse av systemen mot kraven 

Nedan jämförs hur väl de nuvarande systemen och de under utveckling tillsammans anses 

uppfylla de krav som formulerats tidigare i rapporten. 

Manövrering och planera rutt 

Gällande manövrering kan systemen utföra alla vanliga uppgifter, men inte i alla miljöer. 

Till exempel fungerar inte alla system i stadsmiljö. Ingen information har hittats om 

ruttplanering. 

Kartläggning av trafik samt kommunikation 

Systemen kan sägas ha kapacitet för mycket god uppsikt runt om fordonet. Audis projekt 

”Jack” är ett bra exempel. Gällande V2V-kommunikation finns sådan i Sartre-projektet. 

V2I-kommunikation å andra sidan är i ett mycket tidigare stadium med projektet SIM. 

Ingen information har hittats huruvida permanenta och tillfälliga hinder i vägen kan 

hanteras. 

Oskyddade trafikanter 

Det finns system som kan identifiera och bromsa för fotgängare och cyklister. 

Omfattningen är emellertid begränsad, till exempel kan cyklister bara identifieras 
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bakifrån. Systemen är inställda att ingripa så sent som möjligt för att onödiga ingripanden 

ska undvikas. 

Väder- och vägoberoende 

De flesta system har nedsatt funktion då väder eller väg inte är optimala. Exempel är 

kameror, som kräver tillräckligt ljus eller filhållarassistansen, som kräver tydliga 

filmarkeringar. Vid nederbörd kan radar-, kamera- och lasersystemen ha begränsad 

funktion. 

Cybersäkerhet 

Inte mycket information har hittats huruvida systemen uppfyller detta krav. De fordon 

som riskerar ett intrång är de som har någon form av kommunikation med eller 

uppkoppling mot andra enheter utanför fordonet. Ett tydligt exempel på sårbarheten hos 

uppkopplade bilar visades när hackare tog över kontrollen av en Jeep Cherokee, där 

cybersäkerheten får anses mycket dålig och inte uppfylla kraven. 

 

3.2 Jämförelse av prototypbilarna mot kraven 

Nedan följer en jämförelse av prototypbilarna mot de krav som ställts tidigare i rapporten. 

 

Mercedes F015 Luxury in Motion 

Manövrering/planera rutt 

Bilen kan utföra alla vanliga manövrar. Ingen information har hittats om ruttplanering 

eller hur bilen hanterar incidenter. 

Kartläggning trafik/kommunikation 

Bilens system har uppsikt över omgivningen. Ingen information har hittats gällande 

kommunikation. 

Oskyddade trafikanter 

Fotgängare kan identifieras och tas hänsyn till. Det är oklart om bilen kan göra detsamma 

med cyklister. 

Väder-/vägoberoende 

Bilen har inte körts på allmän väg, därför är det svårt att säga något om hur den klarar 

olika vägar. Bilen uppges vara känslig för värme, utöver det finns ingen information om 

bilens förmåga i olika väderförhållanden. 

Cybersäkerhet 

Bilen kan anropas med en smartphone, så bilen förmodas ha uppkoppling på nätet. Ingen 

information finns om hur Mercedes skyddar bilen från intrång. 
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Googles självkörande bil 

Manövrering/planera rutt 

Bilen har till synes kapacitet att utföra alla vanliga manövrar på ett säkert sätt. Den läser 

av trafikskyltar och stoppljus. Ingen information har hittats vad gäller att planera en rutt 

eller hur bilen hanterar en incident. 

Kartläggning trafik/kommunikation 

Bilen har mycket bra uppsikt av sin omedelbara omgivning, som mest upp till 200 meter. 

Bilen har förmåga att upptäcka och köra förbi ett vägarbete. Ingen information har hittats 

huruvida bilen kan kommunicera genom V2V eller V2I.  

Oskyddade trafikanter 

Fotgängare och cyklister kan identifieras och tas hänsyn till av bilen. Bilen kan även 

förutse en cyklists fortsatta färd, vilket ökar säkerheten. 

Väder-/vägoberoende 

Bilen verkar kunna framföras på de flesta vanliga vägar. Sägas kan dock att områdena där 

bilen kör är utvalda och begränsade. Hur bilen skulle bete sig på en tidigare okänd väg är 

oklart. Vissa frågetecken finns hur bilen klarar av sämre väder, inte heller här finns 

mycket information. 

Cybersäkerhet 

Bilen går att anropa från en smartphone, så en uppkoppling till nätet finns. Därmed finns 

alltid en risk att obehöriga skulle kunna hacka sig in i bilen, men ingen information finns 

vad Google gjort för att förhindra detta. 
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4 Analys av undersökningen 
Nedan analyseras och diskuteras resultaten och de fakta som kommit fram i tidigare delar 

av rapporten. 

 

4.1 Nuvarande system 

De undersökta, nuvarande systemen har inte inneburit några större förändringar av 

fordonskonstruktionen. Det som har tillkommit är ett flertal nya sensorer, vilka i stort sett 

har lyckats integreras i bilens design. I fronten finns en eller flera radarenheter, framför 

innerbackspegeln innanför vindrutan finns kamera och laserenhet, i backspeglarna och 

vid hjulhusen finns ultraljudssensorer. För exempelvis bromsfunktionen i ACC används 

bilens befintliga ESP-system, alltså krävs inga nya fysiska komponenter. Istället är den 

stora förändringen den mängd mjukvara som tillkommit för att styra och sammankoppla 

de olika systemen. Mindre konstruktionsförändringar kan antas ha skett vid framdragning 

av nya kabelstammar, då utrymmet inte minst i fronten ofta är knappt. 

 

4.2 System under utveckling 

När det gäller systemen under utveckling kan inte heller några större konstruktiva 

förändringar observeras. Tillverkarna har lyckats bygga in de flesta autonoma system i 

befintliga modeller. Istället handlar det främst om ökat informationsutbyte mellan de 

nuvarande systemen. V2X-kommunikation skulle i huvudsak innebära nya sändar- och 

mottagarenheter som kan antas kunna integreras helt dolt. 

 

4.3 Prototypbilar 

De båda prototypbilarna påvisar betydligt större konstruktiva förändringar än de olika 

assistanssystemen.  

 

Googles självkörande bil 

Googles självkörande bil är designad för att ge maximal uppsikt runt fordonet med 

minimalt antal sensorer. Detta uppnås genom kompakta mått och en avrundad form, samt 

den på taket placerade laserenheten. En möjlig framtida detalj på självkörande bilar skulle 

kunna vara just en sådan enhet på taket. Det finns dock flera omständigheter som talar 

emot det, exempelvis en estetisk aspekt. Utskjutande delar är inte alltid så tilltalande. Mer 

allvarligt är kanske den ökade utsattheten för väder och vind, då enheten inte är placerad 

innanför en vindruta. 

Interiört är de flesta komponenter som idag är nödvändiga borttagna eller på väg att bli 

det, tydligast är avsaknaden av ratt och pedaler. Resonemanget bakom det är att det kan 

uppstå en farlig situation om föraren tvingas ingripa i all hast. Detta bygger förstås på att 

bilen själv är kapabel att hantera samtliga situationer som kan uppstå. Frågan är emellertid 

om inte de första självkörande bilarna på marknaden trots allt kommer vara utrustade med 

ratt och pedaler. Ett argument är att det förmodligen ökar den sociala acceptansen för 



18 

 

självkörande bilar. Människor kommer dessutom nog vilja ha möjligheten att köra själva, 

åtminstone under en övergångsperiod. En annan aspekt är juridisk, nämligen huruvida 

lagstiftningen kommer kräva ratt och pedaler eller inte. I dagsläget ses tekniken inte alltid 

som tillförlitlig, därför krävs att en människa alltid har möjlighet att ingripa. I framtiden 

kan det tänkas att ett motsatt förhållande råder, det vill säga att människan ses som den 

största risken. 

 

Mercedes F015 

Hos Mercedes är alla enheter integrerade i karossen. Bilen saknar ytterbackspeglar, vilket 

är en konkret konstruktionsförändring. Så länge en förare förväntas kunna ta över 

körningen i något moment antas emellertid backspeglar eller kameror i någon form 

behövas. Om bilen istället aldrig kan räkna med någon hjälp från en förare, finns inga 

tekniska krav på ytterbackspeglar, så länge uppsikten runt om fordonet tillfredsställs på 

annat vis. Juridiken kan spela en betydande roll för utvecklingen huruvida 

ytterbackspeglar kommer finnas på framtidens fordon. 

Ratt och pedaler finns, men en förare förväntas inte kunna ta över kontrollen omedelbart, 

då denne kan vara vänd från ratten. Att framstolarna kan roteras 180 grader ger en inblick 

i hur framtida bilar kan se ut inuti, där fokus har flyttats från att köra bil till att bara åka 

med som passagerare. Då kan olika former av underhållning och interaktion få en mycket 

större roll än idag. Tiden i bilen kan även användas till exempelvis arbete och därmed kan 

produktiviteten i samhället öka. Passagerarnas önskemål på nya aktiviteter kan påverka 

hela bilens konstruktion, även om en sådan utveckling är svår att förutspå. 

 

4.4 Allmän diskussion om kraven 

Nedan följer en diskussion om kraven och utvecklingen mot självkörande bilar. 

 

Manövrering och planera rutt 

Manövreringen har kommit långt i utvecklingen och vi anser, baserat på den funna 

informationen, systemet relativt moget för en marknadsintroduktion. Självkörande bilar 

har förmåga att navigera i alla vanliga trafikmiljöer, även om en viss utveckling behöver 

ske i komplexa miljöer som tät stadstrafik. När det gäller att planera en rutt finns det 

mesta på plats genom nuvarande navigationssystem, även om detaljeringsgraden 

förmodligen måste öka. Inget av dessa områden ses som ett stort hinder för en framtida 

introduktion av självkörande bilar. 

 

Kartläggning trafik samt kommunikation 

Inom området kartläggning kring fordonet sker mycket utveckling just nu. Detsamma 

gäller kommunikationen mellan fordon. Vi anser inte att kartläggningen och 

kommunikationen har kommit lika långt i utvecklingen som manövreringen. Projekt som 
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Audis ”Jack” visar dock att utvecklingen går snabbt framåt och snart borde kunna vara 

på samma nivå som manövreringen. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter är ett huvudbry vid utvecklingen av självkörande bilar. Människor 

är oförutsägbara och låter sig inte styras av datorer. Inom området måste ännu mycket 

utveckling ske innan självkörande bilar kan introduceras. Om ett antagande görs, att 

självkörande bilar kommer ut på marknaden, lär olyckor mellan sådana bilar vara mycket 

ovanligare än olyckor mellan dagens fordon. Detta skulle bero på fordonens omfattande 

uppsikt runt sig och kommunikation mellan fordonen. Eftersom oskyddade trafikanter 

kan antas bete sig lika oförutsägbart i framtiden som idag, skulle olyckor med dessa som 

andel av det totala antalet olyckor kunna öka, varför bilarna kan tänkas konstrueras så att 

sådana olyckor får lindrigare följder. En krockkudde under huven och vid vindrutan finns 

redan på marknaden men utvecklingen kan gå längre i samma riktning. Den mjuka fronten 

på Googles självkörande bil är ett tecken på den utvecklingen. 

 

Väder 

Ett av de större hindren för självkörande bilar är besvärliga väderförhållanden, 

exempelvis det nordiska vinterklimatet. Räckvidden förkortas i olika grad för laser-, 

radar- och kamerasystemen vid nederbörd eller dimma och is kan i vissa fall frysa fast på 

enheterna. Vidare kan vägmarkeringar bli omöjliga att identifiera. Vid mörkerkörning är 

kamerans funktion klart nedsatt utanför räckvidden av fordonets strålkastare. 

Prototypbilarna har hittills främst utvärderats på bra vägar och i goda väderförhållanden, 

vilket naturligtvis inte är någon slump. Utveckling sker helt naturligt först vid 

gynnsamma förhållanden, för att sedan fortsätta så att fler och fler miljöer kan hanteras. 

Än så länge befinner sig utvecklingen i mångt och mycket fortfarande i stadiet där 

förhållandena måste vara goda. Vi menar därför att detta krav kan ställa till mycket 

problem i den fortsatta utvecklingen. En tänkbar konstruktionsförändring är att flytta 

enheter bort från utsatta positioner och till skyddade, såsom innanför vindrutan eller 

möjligtvis invid strålkastarna. 

 

Cybersäkerhet 

Cybersäkerheten är kanske det nyaste kravet i sammanhanget, där en allt mer uppkopplad 

värld innebär nya utmaningar och oförutsedda följder. Ett utmärkt exempel på när 

cybersäkerheten inte hängt med i den övriga utvecklingen är då en Jeep Cherokee hackas 

och fjärrstyrs. Sådana brister kan ha mycket stora konsekvenser om de missbrukas och 

måste under alla omständigheter försvinna innan en marknadsintroduktion. Här måste 

tillverkarna säkerställa att systemen som rör manövreringen helt isoleras från andra 

system som är uppkopplade. 
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5 Reflektion om hållbarhet 
Det finns olika aspekter kring självkörande bilar och hållbarhet. Hållbarhet kan ses ur ett 

socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Konstruktionsförändringarna hittills har 

inte inneburit några nya större belastningar, utan snarare bidragit till bland annat ökad 

säkerhet. Högre säkerhet kan främst sägas främja en ökad social och ekonomisk 

hållbarhet, men även en ekologisk aspekt finns.  

En viktig faktor för hållbarheten är på vilket sätt självkörande bilar kommer förändra 

körmönstret och bilanvändandet i samhället. Det är en mycket komplex fråga som skulle 

kräva sitt eget examensarbete. Ett tänkbart scenario är att självkörande bilar kommer 

användas som en bil som man anropar vid behov, men som man inte äger. Det skulle 

kunna jämföras med dagens bilpooler men i större skala. Det skulle i så fall kraftigt 

minska antalet bilar som behövs i städer, eftersom bilarna kan användas av flera personer. 

En ökad hållbarhet i alla perspektiv skulle då bli följden. 

Om bilens interiör anpassas för andra behov än bilkörning, där fokus ligger idag, kan 

hållbarheten gynnas på flera sätt. Om tiden i bilen kan användas exempelvis för att arbeta 

så kan arbetsdagen förkortas, eller alternativt så kan produktiviteten öka. Det kan ge 

positiva sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter. Vid kolonnkörning kan detta 

uppnås, och därutöver sparas även bränsle vid sådan körning. Det ger naturligtvis också 

ekologiska och ekonomiska fördelar. 

 

6 Conclusions 
The purpose of this thesis was to investigate the impact autonomous systems would have 

on the construction of cars in the future. Having done the analysis of cars and their 

systems today along with those under development, conclusions could be drawn about 

their effect on the construction.  

The effects have overall been small and barely visible.  This was as expected when the 

project started as many of the systems aren´t big structural changes to the cars. More 

visible changes were found in the construction of the prototype cars. One conclusion is 

the possible removal of the side mirrors in autonomous cars, as well as a rounder shape 

of the body. Additional sensors could be added to give a complete view of the surrounding 

area. 

For future work we would suggest the field of cyber security as well as system robustness 

against less ideal weather conditions. 
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