
AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad 

perspektiv

Hur trafikplanering kan komma att påverkas 
av självkörande fordon 

Med fokus på planerarens och allmänhetens perspektiv

Nadja Söderberg

2019 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 

Handledare: Torsten Jonsson 
Examinator: Anders Brandt 

Bitr. examinator: Karl Samuelsson 





 i 

Sammanfattning 

Studien undersöker hur självkörande fordon kan komma att påverka den 

framtida samhällsplaneringen med avseende på trafikplanering. För att ta reda 

på detta gjordes en genomgång av tidigare studier samt intervjuer med 

trafikplanerare från tre olika kommuner för att undersöka om de redan idag 

har börjat fundera kring detta ämne. Dessutom genomfördes en enkät bland 

allmänheten om deras syn på denna utveckling där 36 personer deltog. 

Studiens syfte är att den ska ge dagens planerare en inblick i vad de kan vänta 

sig gällande planering av städer och samhället när självkörande fordon finns 

och används på vägarna.  

Allmänheten fick svara på frågor om hur de ser på detta ämne och hur deras 

transportvanor ser ut idag (samt hur dessa vanor skulle kunna påverkas av 

självkörande fordon). Intervjuerna med trafikplanerare fokuserade på 

planering av vägnätet idag och hur denna planering kan komma att påverkas av 

självkörande fordon. 

Denna studie visar att samhällsplanerare fokuserar mestadels på 

framkomligheten av gång-, cykel- samt kollektivtrafiken vid dagens 

trafikplanering. Mycket av forskningen kring självkörande fordon tyder 

därmed på att de första självkörande fordonen inte kommer bli i form av 

privata bilar, utan ett komplement till den kollektiva trafiken.  
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Abstract 

The focus of this study is how self-driving vehicles can come to affect the 

future urban planning of infrastructure. In order to find that out, earlier 

studies have been analyzed and interviews have been done with three 

infrastructure planners in different counties around Sweden to see if they have 

already been thinking about this topic. The purpose of the study is to give 

todays planners an insight on how the planning can be affected by the self-

driving technology when it is put in use in our public spaces.  

The public participated in this study by answering some questions on this topic 

and about their current transportation habits (as well as how they may be 

affected by the self-driving technology). The interviews with the 

infrastructure planners focused on what they were focusing on in todays 

planning of infrastructure and how that may be affected by the self-driving 

vehicles.  

This study shows that infrastructure planners mostly focus on the availability 

to walk, bicycle and public transfer. Therefore, previous research shows that 

its possible that self-driving vehicles will be introduced to the society as an 

alternative to public transit rather than private cars.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den tekniska utvecklingen har förändrat samhällets utveckling mycket det senaste 

århundradet. Tack vare tekniken har vi fått nya sätt att bland annat färdas på och 

kommunicera med.  

Idag strävar forskare och uppfinnare efter att skapa helt självkörande bilar som kan 

användas av alla för vardagens nödvändigheter. Självkörande bilar är ett ämne som 

blir mer och mer omtalat med tiden och snart är det inte längre en fråga om hur 

utan snarare en fråga om när de kommer finnas bland våra manuellt styrda bilar på 

vägarna (Brynjolfsson & McAfee, 2016).  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att ge trafikplanerare en inblick i hur dagens trafikplanering 

kan komma att påverkas av självkörande fordon. Studien har haft sitt fokus i att 

fastslå vilka positiva och negativa effekter självkörande fordon kan tänkas få. Målet är 

att trafikplanerare ska kunna använda sig av denna studie som ett hjälpmedel vid 

planering av vägnätet när vi har självkörande trafik. 

1.2.1 Frågeställning 

Den frågeställning som studien besvarar är: 

• Vad ligger fokus på hos trafikplanerare inom infrastruktur i kommuner idag?

• Hur ser allmänheten på självkörande fordon?

• Hur kan trafikplaneringen komma att påverkas av självkörande fordon?

1.2.2 Avgränsning

Denna studie fokuserar på tre olika områden i Sverige: Sandviken kommun, Gävle 

kommun och Stockholms stad. Skälet till att just dessa tre kommuner har valts ut är 

att de är väl tillgängliga för studien och de är av olika storlek och därmed 

representerar ett brett spektrum av olika kommuner i Sverige. 

1 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att få en bredare kunskap inom ämnet genomfördes en litteraturstudie med 

väsentlig litteratur som behandlade ämnet på ett eller annat sätt. Den största delen 

av litteraturen som bidragit till resultatet var en produkt av flera sökningar, som 

hade sin fokus vid nyckelorden ”self-driving cars”, på databaser som exempelvis 

Academic Search Elite och Google Scholar. 

2.1 Trafikplanering idag 

Planerarna har en viktig uppgift i planeringen av vägnätet idag och det är att göra 

trafiken så jämställd som möjligt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Detta 

innebär att alla trafikslag ska ha lika mycket plats och lika bra framkomlighet. 

Trafikplaneringen ska utgå från en helhetssyn där trafiksäkerhet, miljö, 

tillgänglighet, trygghet, hälsa och jämställdhet ingår (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016). Barn, äldre och funktionshindrade är de grupper som är i störst 

behov av ett fungerande transportnät där det är lätt att ta sig från en destination till 

en annan.  

Eftersom samhället har ändrats till en stor del, från ett industrisamhälle till ett 

tjänstesamhälle, har även våra privata levnadsvanor förändrats därefter. De 

levnadsmönster och vanor vi har idag kräver därför goda kommunikationer 

(Trafikverket, 2015). Vi tenderar ofta att jobba i en annan stad än där vi bor och åka 

till andra platser oftare än förut för att upptäcka nya platser. I början på 1900-talet 

reste vi i genomsnitt 3 kilometer om dagen medan vi idag reser i genomsnitt 41 

kilometer om dagen (Trafikverket, 2015). 

Idag är stora köpcentra utanför stadskärnorna attraktiva eftersom de innehåller alla 

möjliga butiker och verksamheter på samma plats. Det innebär att folk som åker dit 

och handlar kan röra sig inom samma område och samtidigt få ut det mesta utav det 

utan att åka från affär till affär (Trafikverket, 2015). Ibland är dessa platser svåra att 

nå om man inte har en bil vilket kan bli ett problem för de hushåll där bilen inte är 

ett alternativ.  

2.2 Kollektivtrafik i planeringen 

Kollektivtrafik är en stor del av den allmänna vardagliga trafiken. De kollektiva 

färdmedlen används ständigt av många resenärer som dagligt transportsätt. Det 

kollektiva alternativet tillåter de resande att göra annat medan de åker dit de ska, 

som att till exempel läsa en bok eller sova. Därför har det setts som ett fördelaktigt 

sätt att resa. Att få de flesta människor att resa kollektivt istället för att använda bilen 

har setts som ett miljömål hos många kommuner. Den kollektiva trafiken har i 

dagsläget nackdelen att det oftast tar längre tid att ta sig fram med ett kollektivt 
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transportmedel än den privata bilen, vilket leder till att tider måste passas på ett helt 

annat sätt.  

En planerares jobb är att skapa ett stabilt kollektivt transportsystem där balansen 

mellan hållplatser och distans är optimal, menar Murray & Wu (2003). Utmaningen 

med detta är att det ska vara tillräckligt få hållplatser för att restiden ska vara så kort 

som möjligt men samtidigt ska hållplatserna vara tillräckligt många och nära att gå 

till så de når ut till så många människor som möjligt (Murray & Wu, 2003).  

Det slutgiltiga målet med den kollektiva trafikplaneringen är att minska skillnaden 

mellan resor med kollektivtrafik och bil (Trafikverket, 2017). En viktig faktor för 

att uppnå detta mål är att integrera den kollektiva trafiken tidigt under 

planeringsprocessen för att skapa ett stabilt kollektivt vägnät i kommunen/staden 

(Trafikverket, 2017). Den måste även vara lättillgänglig för alla, speciellt de grupper 

av människor som inte har möjligheten att äga eller att köra en bil. 

2.3 Bilen i samhället 

Bilen har varit ett prioriterat transportsätt under många år. Brown, Morris och 

Taylor (2009) menar att detta är en följd av hur samhällsplanerare försökte lösa de 

problem de hade i samhället förr, vilket var att de flesta ville bo i stadskärnorna. 

Planerarna välkomnade då bilen som ett verktyg för att lösa det problemet eftersom 

den gav människor möjligheten att bo utanför stadskärnan men ändå ha möjligheten 

att ta sig in till staden på ett snabbt och smidigt sätt (Brown, Morris & Taylor, 

2009). Detta har på sikt lett till en decentralisering där bilen är nödvändig för att 

klara sig i vardagen för många människor. Den har varit ett snabbt och pålitligt sätt 

att ta sig runt med i samhället. Dock används bilen för mycket idag och såväl miljön 

som människors hälsa har påverkats mycket av den stora användningen av bilarna 

(Brown, Morris & Taylor, 2009).  

Samhälls- och trafikplanerare kan påverka bilanvändningen genom att justera 

parkeringsnormerna samt införa tullar/trängselavgifter (Trafikverket, 2015). Dessa 

sätt har visat sig fungera effektivt på så sätt att bilen bortprioriteras när den verkligen 

inte behövs. Ett lokalt exempel på hur detta har använts och visat sig fungera bra är 

de vältrafikerade vägarna i Stockholm (Trafikverket, 2015).  

För att minimera dessa problem har framförallt ekonomiska metoder så som 

trängselskatt, parkeringsavgifter och högre bensinskatt använts (Transportstyrelsen, 

2018). Trots detta är bilen fortfarande det vanligaste transportsättet som finns på 

grund av smidigheten (Naturvårdsverket, 2018).   
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2.4 Självkörande fordon 

Ett självkörande fordon är ett fordon som tänker och kör helt själv utan mänsklig 

manövrering. Tillverkare som Volvo och Google har sedan ett par år tillbaka 

utvecklat bilar som kan köra helt själv och idag testas de frekvent på allmänna vägar 

för att se hur de samspelar med övrig trafik (Richtel & Daughtery, 2015).  

2.4.1 Tekniken bakom självkörande fordon 

Den automatiserade tekniken hade sin start i Japan under sent 70-tal och har sedan 

dess ständigt fortsatt att utvecklas (Greenblatt & Shaheen, 2015). Utvecklingen av 

denna sortens teknik var långsam i början eftersom avancerade datorer var en 

förutsättning för att få detta att fungera optimalt, vilket inte fanns på den tiden 

(Brynjolfsson & McAfee, 2016). Tidigare har bilkörning endast setta som en uppgift 

för människan och för avancerad för tekniken att klara av (Brynjolfsson & McAfee, 

2016).   

Davis et al. (2010) definerar bilens olika självkörande nivåer. Level 0 – ingen 

automation, level 1 – automation i en form av assistans, exempelvis: självparkering 

eller hjälper till att hålla sig innanför filer, level 2 – automation i två eller fler 

former av assist där bilen underlättar för föraren genom att utföra dessa, level 3 – 

begränsad automation där föraren ska hålla i manövreringen under svårare 

omständigheter och miljöer, level 4 – nästan full automation där föraren inte är 

förväntad att ha kontroll under färden, den sista nivån är level 5 – fullt 

automatiserad bil där bilen är föraren och människan är passageraren (Davis et al. 

2010). Från level 3 och uppåt använder de självkörande bilarna en avancerad och dyr 

teknologi som innefattar bland annat flera olika kameror och/eller en takmonterad 

Light Detection and Ranging (LIDAR) som skannar av hela omgivningen fort åt alla 

håll (Davis et al. 2010). Utöver detta är bilarna rustade med sofistikerad 

datorutrustning med krävande program som kan analysera omgivningen och göra val 

därefter. Allt detta kräver att datorn ständigt har uppkoppling mot internet (Davis 

et al. 2010). 

2.4.2 Tidigare försök med självkörande fordon 

Självkörande bussar i Kista 

Under januari 2018 lanserades självkörande minibussar i Kista med målet att “bli ett 

viktigt komplement till annan kollektivtrafik” (Stockholms stad, 2018a). De 

självkörande minibussarna ska främja den så kallade “dörr-till-dörr” kollektivtrafiken 

där människor ska slippa ta sig längre sträckor till närmaste hållplats eller station 

(Stockholms stad, 2018a). Minibussarna, som är miljövänliga och drivna på el, är 

helt gratis att åka för alla resenärer mellan 07:00 till 18:00 på vardagar. För 

resenärernas trygghet och säkerhet finns det alltid en värd ombord som kan besvara 
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frågor och funderingar samt styra eller stanna minibussen om det skulle behövas 

(Stockholms stad, 2018a). Minibussarna är styrda med LIDAR och för att lokalisera 

sig används satellitbaserat positionssystem (Stockholms stad, 2018a). De är inställda 

på en hastighet som inte överstiger 20 km/h för att, till en början, se hur de 

integrerar med den övriga trafiken (Stockholms stad, 2018a). 

Ubers självkörande taxibilar 

Taxibolaget Uber har utvecklat tekniken i sina taxibilar och gjort dem 

automatiserade (Uber Newsroom, 2016). Sedan två år tillbaka har bilarna trafikerat 

vägarna i Pittsburgh i USA där människor har fått möjligheten att boka den 

självkörande taxin till sina destinationer. För passagerarnas trygghet finns det alltid 

en erfaren förare i framsätet om det skulle behövas ytterligare manövrering (Uber 

Newsroom, 2016). De automatiserade bilarna, lika som minibussarna i Kista, är 

utrustade med LIDAR och kameror för att analysera omgivningen (Uber 

Newsroom, 2016). 

Volvo Drive Me 

Volvo har de senaste åren genomfört och utvecklat ett projekt de kallar Drive Me 

där de testkör deras automatiserade fordon på våra allmänna vägar. Projektet har sitt 

hem i Göteborgs stad och Volvo har fått tillstånd av kommunen att köra sina 

automatiserade fordon på en specifik sträcka genom Göteborg (Volvo, 2018).  

Under den första delen av projektet utvecklade Volvo sina fordon tillsammans med 

experter som testkörde dem på specifika, mindre platser där ingen utomstående 

eller från allmänheten kunde fara illa av försöken (Volvo, 2018). Den senare delen 

av försöken har skett i samband med vanliga familjer som har fått sitta i den 

självkörande bilen medan den kör dem den specifika rutten den blivit beordrad att 

köra. Meningen med detta är att försöka utveckla bilarna tillsammans med 

allmänheten så att de blir mer bekväma med tekniken (Volvo, 2018). 

2.4.3 Potential 

Bilkörning har genom tiderna blivit klassad som en uppgift för människan och något 

som aldrig kommer komma att bli fullt automatiserat på grund av riskerna och 

kostnaderna det skulle innebära (Brynjolfsson & McAfee, 2016). Trots detta har det 

nu kommit ny teknik från tillverkare som Google och Volvo där bilen kör helt själv 

utan människans uppsyn eller manövrering. Denna teknik hjälper passageraren att 

lägga in bilen i autoläge där passageraren kan slappna av, jobba, studera eller varför 

inte läsa en bok medan den tas till den destination han eller hon vill (Brynjolfsson & 

McAfee, 2016). 

Förutom bekvämlighetsfrågan är även vägarna och vägutformningen viktig inom 

detta ämne. Ett känt problem i framförallt större städer är att det är dålig 
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framkomlighet med bil på grund av trafikstockning på de stora vägarna (Zhang et al., 

2018). Genom att den självkörande bilen har noggrann styrning som förlitar sig på 

laser, är det rimligt att anta att bilarna kommer kunna köra mycket närmare 

varandra (Litman, 2018). Detta innebär att mindre vägar och parkeringar kan byggas 

för att främja byggandet av bostäder och grönområden i men även utanför städerna. 

2.5 Självkörande bilarnas troliga påverkan på 

infrastruktur 

2.5.1 Kollektivtrafik i samspel med förarlösa fordon 

De självkörande mini-bussarna i Kista är ett exempel på hur självkörande kollektiva 

fordon kan integreras med redan befintlig trafik. De går en speciell rutt med ett 

stopp på vägen och åker inte fortare än 20 km/h (Stockholms stad, 2018a).  

Regeringskansliets (2017) strategiska samverkansprogram för nästa generations 

resor och transporter innehåller nationella mål där fokus ligger på att skapa en 

samverkan mellan olika trafikslag. Detta ska bidra till ett mer säkert, klimatsmart 

och effektivt transportsystem (Regeringskansliet, 2017). Automatisering är en viktig 

punkt för att uppnå dessa mål, likväl som digitalisering och elektrifiering 

(Regeringskansliet, 2017). 

2.5.2 Privatägda självkörande bilar 

Volvos projekt Drive Me är ett av flera aktuella projekt som drivs i nuläget där 

privatpersoner får möjligheten att testa på den nya tekniken. Volvo Drive Me har sin 

fokus i privata förarlösa bilar snarare än kollektiva alternativ (Volvo, 2018).  

Trots att många tror att de självkörande fordonen kommer göra sin debut som en 

kollektiv form av transport, menar vissa att det redan är på gång för privatägda bilar. 

Bland dem är Urmson och Whittaker (2008) samt Greenblatt och Shahen (2015) 

positiva till användandet av den helautomatiserade privata bilen. Den självkörande 

bilen kommer kunna ge sin passagerare möjlighet att göra annat än att fokusera på 

resan (Urmson & Whittaker, 2008). Människor som tidigare inte haft möjligheten 

att köra bilen tidigare (minderåriga och funktionshindrade) har då möjligheten att ta 

sin egen bil dit de vill utan att förlita sig på någon annan person (Urmson & 

Whittaker, 2008).  

2.5.3 Miljö 

Den privatägda självkörande bilen kan bli en möjlighet men även ett hot för 

samhället (Greenblatt & Shaheen, 2015). Medan de medför många möjligheter för 

oss i och med automatiseringen, kan det även vara skadligt för miljön. Därför är 

miljön en väsentlig fråga i detta ämne.  
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Förarlösa fordon kommer att ha ett helt annat körsätt än vad vi människor är vana 

vid (Greenblatt & Shaheen, 2015). Högst troligt kommer bilarnas sätt att köra att 

påverkas av deras tekniska förmåga att läsa av omgivningen. Hittills har laserradar 

och kameror varit ett effektivt verktyg för förarlösa bilar att läsa av omgivningen 

(Uber Newsroom, 2016;Stockholm stad, 2018a). Det kommer möjligtvis att 

innebära att bilarna kan hålla sig närmare varandra på vägarna med en mer exakt 

positionering (Urmson & Whittaker, 2008). På sikt kommer detta innebära att 

mindre vägar kan byggas för fordon som är rätt positionerade på vägen under alla 

omständigheter (Greenblatt & Shaheen, 2015).  

Ett av de stora problemen vi har på vägarna i de stora städerna idag är 

trafikstockningar, framförallt under de mest trafikerade timmarna. Den vanligaste 

anledningen till trafikstockning är olyckor och människor som har ett osäkert körsätt 

(McKenzie, Wadud & Leiby, 2014). McKenzie et al. (2014) tror att de förarlösa 

bilarna kommer att vara en lösning på detta problem. Enligt McKenzie et al. (2014) 

kommer bilarna att ta mindre plats på vägarna och tack vare sina sensorer som 

känner av omgivningen konstant kommer de kunna reagera fortare om bilen framför 

stannar helt plötsligt. I och med detta kommer bilarna kunna köra mycket tätare 

bakom varandra på ett ”led” utan att olyckor sker (McKenzie et al., 2014). 

Trafikstockning är idag en av de största bovarna till de miljöfarliga utsläppen som 

kommer från bilarna under den tiden de står i denna kö (McKenzie et al., 2014).  

Fordon som drivs på el är allt vanligare idag än vad de var förut (Lopes, Soares & 

Almeida, 2011). Anledningen till detta är att priset för en elbil varit för högt för en 

medelinkomsttagare och att det inte varit så attraktivt att ha en elbil på grund av för 

få elstolpar och stationer att ladda dem på. Idag har detta förbättrats och idag strävar 

biltillverkare efter att tillverka elbilar samt hybridbilar som kan drivas på både 

bränsle och el (Lopes et al., 2011). I och med detta kommer troligtvis de framtida 

fordonen, och de självkörande fordonen, vara drivna på el eller vara hybridfordon 

vilket inte kommer påverka miljön lika negativt som dagens fordon som är drivna på 

fossila bränslen.    

Den biologiska mångfalden har ofta fått lida på grund av nybyggnation av nya vägar 

samt förstoring av dessa där det valts att bygga asfaltsområden istället för att bevara 

grönområden. På grund av de självkörande bilarnas storlek och förmåga att köra 

tätare än bilarna idag, kan grönområden återskapas igen och bidra till en god och 

attraktiv miljö (Trafikanalys, 2017). 

2.5.4 Säkerhet 

Säkerheten i trafiken är ständigt en stor fråga i planeringen. Hur ska säkerheten öka 

och olyckorna minska? Sveriges kommuner och landsting (2016) menar att genom 

planering av ett hållbart trafiksystem med fokus på helhetssynen kan detta uppnås. 
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Med helhetssyn menar de trafiksäkerhet, tillgänglighet, miljö, trygghet, hälsa och 

jämställdhet (Sveriges kommuner och landsting, 2016).  

Varje år vill planerare minska dödssiffran i trafiken för att till slut uppnå 

Nollvisionen. Nollvisionen har som utgångspunkt att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken (Trafikverket, 2018). Trafikverket (2018) menar att ansvaret för 

säkerheten i trafiken ligger hos både planerare och trafikanter.  

Enligt tidigare studier kring trafikolyckor orsakas 90–95% av dessa på grund av den 

mänskliga faktorn snarare än teknikhaveri eller design på omgivning samt vägarna 

(Forward, 2008). Eftersom de helt självkörande bilarna endast styrs av sin tekniska 

förmåga – att bromsa mycket snabbare och reagera på oförutsedda händelser utan 

lång reaktionstid – kommer det troligtvis innebära färre olyckor på vägarna. 

Greenblatt och Shaheen (2015) menar att olyckorna kommer minska när körandet 

inte är beroende av den mänskliga faktorn eftersom människan lätt kan bli 

distraherad. 

Försök med självkörande bilar som genomförts av Google har stött på ett mer 

oväntat säkerhetsproblem i trafiken med sina bilar, den övriga trafiken (Brynjolfsson 

& McAfee, 2016). De olyckor som har noterats och anmälts i samband med dessa 

försök har endast varit orsakade av människor som styr andra bilar. I dokumentation 

om de olyckor som inträffat i samband med Googles självkörande bilar har totalt 16 

olyckor dokumenterats och alla har varit människans fel (som styr en annan bil) 

(Richtel & Daugherty, 2015). Brynjolfsson och McAfee (2016) åkte med i Googles 

självkörande bil och menar att bilen kör precis som vi får lära oss att köra i 

körskolan. Richtel och Daugherty (2015) påstår att det inte endast är Googles bilar 

som stött på detta problem. Flera tillverkare är oroliga för hur deras självkörande 

fordon kommer att samspela med den övriga, redan befintliga trafiken. De är 

särskilt oroliga för de människor som inte alltid kör bilen enligt alla lagar och regler 

som finns uppsatta i trafiken idag (Richtel & Daughtery, 2015).  

Den självkörande bilen kommer primärt att styras av sensorer, kameror och en 

kraftfull dator (Davis et al., 2010). I och med detta finns det fortfarande brister som 

måste räknas med vid en analys av säkerheten kring självkörande bilar. Litman 

(2018) menar att fullt förlita sig på tekniken kan vara negativt eftersom den inte 

heller alltid är felfri. Teknik tenderar att haverera förr eller senare och därmed kan 

de olyckor som sker i självkörande bilar bli mer omfattande än om de hade styrts av 

en människa (Litman, 2018). Eftersom det idag ännu är okänt hur bilarna kommer 

välkomnas in i samhället och i vilken utsträckning vår trafiksituation kommer 

förändras, om det kommer bli mer trafik eller mindre, är det även oklart hur 

säkerheten kommer se ut (Litman, 2018).  Om det blir mer trafik på vägarna är det 

även större chans att en bil får ett tekniskt haveri som i slutändan påverkar många 
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andra bilar i närheten vilket fortsättningsvis drabbar många människor (Litman, 

2018).  

I början av året skedde en olycka i USA med en självkörande bil. Bilen var en Uber-

taxi inställd på självkörande läge. Trots att det fanns en mänsklig förare i bilen körde 

den in i en fotgängare på ett övergångsställe och det resulterade i att fotgängaren 

omkom i samband med olyckan (SVT, 2018). Bilen som kördes var en Volvo XC90 

men tekniken bakom det helautomatiserade läget var utvecklat av Ubers 

samarbetspartners (SVT, 2018). Konsekvensen av denna olycka var fatal och 

myndigheterna har problem med att fastställa vem det är som ska få skulden för 

detta. 

2.5.5 Parkeringsmöjligheter 

Howard och Dai (2014) påstår att parkeringsproblemet runt om i världen kan 

minskas med hjälp av självkörande fordon. En självkörande bil kan, precis som det 

låter, köra bilen helt utan mänsklig manövrering vilket innebär att den kan hitta 

parkeringsplatser själv. I och med detta kan bilen lämna av sin passagerare på vald 

destination och i efterhand hitta en lämplig parkering på egen hand (Howard & Dai, 

2014). 

2.5.6 Kostnader 

Vissa forskare menar att det kommer bli billigare att äga en självkörande bil än vad 

det är att äga en bil idag tack vare de bränslesnåla tekniker bilen kommer använda sig 

av. Å andra sidan finns det forskare som menar att tekniken kommer vara så dyr att 

framställa att bara eliten kommer ha råd med en självkörande bil (Litman, 2018).  

Kostnader för de självkörande bilarna är svåra att förutse. Detta beror främst på hur 

bilarna kommer användas till en början, som kollektivtrafik eller för privat 

användning. Om bilarna används kollektivt kan det bli billigt för privatpersoner att 

hyra bilen och samåka med flera andra individer (Howard & Dai, 2014). Kommer 

användningen främst vara privat kan kostnaderna för bilen bli dyra för en 

medelinkomsttagare. Enbart LIDAR systemet i Googles bilar kostar $70,000 vilket 

motsvarar dryga 600 000 SEK och det självkörande systemet som driver bilen kostar 

$150,000 vilket motsvarar dryga 1,3 miljoner SEK (Howard & Dai, 2014). Totalt 

kostar endast körsystemet i bilen två miljoner kronor. Om dessa kostnader 

kombineras blir det en summa som ett hushåll ska lägga ut för en bil. Detta bidrar 

till att de som är rikare överlag är mer positiva till självkörande fordon än de som 

inte har lika mycket tillgångar (Howard & Dai, 2014). 

Att dela bilen under resor vore det optimala för både miljön och privatpersoners 

ekonomi (Howard & Dai, 2014;Litman, 2018). Men trots att detta eftersträvas, är 
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det fortfarande svårt att se hur tekniken kommer implementeras och välkomnas in i 

samhället. 

2.6 Befintliga projekt och mål 

2.6.1 Drive Sweden 

Drive Sweden är en organisation som arbetar för en bättre mobilitet och ett mer 

hållbart och smidigt sätt att transportera sig inom men även utanför städerna (Drive 

Sweden, 2018). De anser att förarlösa och uppkopplade fordon är nyckeln till ett 

helt nytt sätt att transportera sig i den moderna världen. Målet som Drive Sweden 

(2018) har är att den privatägda bilen inte längre ska vara en självklarhet i varje 

hushåll. De vill skapa en ny mobilitetstjänst som ”kombinerar olika transportmedel 

på ett sömlöst sätt och med en integrerad betalfunktion, allt anpassat till våra 

verkliga transportbehov”. (Drive Sweden, 2018). Drive Sweden (2018) påstår att 

denna förändring inte kan ske på beställning av ett enskilt biltillverkarföretag och 

inte heller i en enskild stad/region utan snarare genom ett samarbete mellan flera 

olika aktörer. 

2.6.2 Regeringens strategiska samverkan 

Regeringen har tagit fram ett samverkansprogram där de framfört flera olika mål 

som det svenska samhället ska jobba mot genom ett gemensamt arbete. Flera olika 

aktörer är med och bidrar till detta samverkansprogram. Bland målen har de 

uppmärksammat ”Nästa generations resor och transporter” (Regeringskansliet, 

2017). Genom att utveckla våra nutida transporter med ny, innovativ teknik menar 

Regeringskansliet (2017) att vi kan uppnå ett transporteffektivt samhälle som är 

betydligt mer digitaliserat och hållbart. Regeringskansliet (2017) påstår att 

”möjligheter som automatisering, digitalisering och elektrifiering är viktiga verktyg 

för att uppnå målen.” 

2.6.3 Trafikanalys 

Trafikanalys (2017) arbetar på uppdrag från regeringen om väsentliga 

transportfrågor i vår tid. Deras arbete utgår från det transportpolitiska målet: ”en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktig hållbar transportförsörjning” 

(Trafikanalys, 2017). Trafikanalys (2017) bedömer att självkörande fordon kommer 

öka tillgängligheten med bilar av flera olika anledningar, bland annat: jämnare 

trafikflöden, minskat avstånd mellan fordonen, nya grupper som använder sig av 

bilen, lägre kostnad för resor (tack vare kortare restid) och tidsbesparing. De 

självkörande bilarna kommer även att främja annan typ av hållbar transportform, till 

exempel gång, cykel och kollektivtrafik om inte självkörande bilar leder till en 

utglesning av bebyggelsen, vilket är en möjlig konsekvens. Förutsättningen för att 
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det ska främja stadens infrastruktur är att den ökade tillgängligheten med bilen inte 

övervinner gång-, cykel- och kollektivtrafiktrafikanter.  

Trafikanalys (2017) är medvetna om att självkörande fordon inte endast bär med sig 

möjligheter, men även hot mot vårt samhälle. Ett ökat användande av den privata 

självkörande bilen kan leda till minskade investeringar i gång- och cykelinfrastruktur 

vilket på sikt är negativt för den jämställda transporten i samhället (Trafikanalys, 

2017). Detta på grund av att bilvägarna kommer prioriteras och cykeltrafikanter 

samt fotgängare kommer få anpassa sig mer och mer efter biltrafiken (Trafikanalys, 

2017).  

Genom bra planering av samhällsplanerare kan de negativa konsekvenserna minskas 

till en minimal nivå, menar Trafikanalys (2017). Detta kan göras med hjälp av 

styrmedel och regleringar (Trafikanalys, 2017). 

2.7 Tidigare studier kring allmänhetens uppfattning om 

självkörande bilar 

2.7.1 Howard och Dais studie över allmänhetens uppfattning om 

självkörande bilar 

En liknande studie kring allmänhetens åsikter om ämnet har utförts av Howard och 

Dai (2014) där de genomförde en undersökning med hjälp av enkäter om hur 

allmänheten uppfattade självkörande bilar och hur/om de skulle välkomna dem i 

samhället. Studien genomfördes i Berkley, California. Under studien delade Howard 

och Dai (2014) in de svarande i respektive etnicitet, ålder och kön för att se om det 

finns något tydligt samband mellan dessa och forskningsfrågorna.  

Frågorna som ställdes var: vad allmänheten tyckte var mest attraktivt kontra minst 

attraktivt med självkörande fordon, hur de tänker sig att den nya självkörande 

tekniken kan samarbeta med den befintliga trafiken och hur de kan tänka sig att 

använda den nya tekniken till en början (Howard & Dai, 2014).  

Resultatet på de svaren de fick var ganska enade men trots detta fanns det avvikelser. 

De flesta ansåg att det mest attraktiva med självkörande fordon var säkerheten, 

multitasking-möjligheten passageraren får och tillgängligheten (Howard & Dai, 

2014). Det som var minst lockande med den självkörande tekniken var de 

förväntade kostnaderna och bristen på kontroll över fordonet under färden.  

De flesta svarande ansåg att de självkörande bilarna skulle köras på samma väg som 

övrig trafik. En mindre del av allmänheten tyckte att trafiken skulle deras upp i 

separata filer (Howard & Dai, 2014).  

I fråga tre, hur och i vilken form allmänheten skulle kunna tänka sig att använda den 

nya tekniken, fanns flera olika alternativ för att underlätta det för de svarande. De 
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fick välja mellan att utrusta befintliga bilar med självkörande teknik, köpa nya bilar 

med självkörande teknik eller använda självkörande taxis och annan kollektivtrafik 

som är självkörande (Howard & Dai, 2014). Många valde att antingen rusta upp de 

befintliga bilarna med självkörande teknik eller köpa en helt ny bil som redan 

besitter den. En mindre del av allmänheten skulle känna sig mest bekväm med att 

använda självkörande taxis eller annan självkörande kollektivtrafik (Howard & Dai, 

2014). 

Mer information om allmänheten samlades in, exempelvis kön, ålder, etnicitet och 

civilstånd. Utifrån de frågorna som tidigare ställts till allmänheten kunde flera 

slutsatser dras med hjälp av dessa uppgifter. Män är mer positiva till de 

automatiserade bilarnas kontroll än kvinnor (Howard & Dai, 2014). Gifta par var 

mindre oroliga för kostnaderna som ett sådant fordon kunde innebära eftersom de 

hade två inkomster. Större familjer var väldigt intresserade av tekniken på grund av 

mobiliteten och bekvämligheten den innebar eftersom de slipper köra barnen 

överallt och kan bli mer flexibla med sin vardag (Howard & Dai, 2014). 

2.7.2 Schoettle och Sivaks studie över allmänhetens uppfattning om 

självkörande bilar 

Schoettle och Sivak (2014) genomförde en studie om allmänhetens uppfattning om 

självkörande bilar i Storbritannien, Amerika och Australien. Studien genomfördes på 

internet genom SurveyMonkey som är ett webb-baserat undersökningsföretag.  

Huvudmålen med studien var att de skulle ta reda på hur bekväma allmänheten 

känner sig kring ämnet och vilka fördelar samt nackdelar de eventuellt förväntar sig 

med den självkörande tekniken. Schoettle och Sivak (2014) var även intresserade av 

hur allmänheten tror att självkörande fordon kommer användas.  

Totalt deltog drygt 1 500 personer i denna studie. Deras första fråga handlade om 

huruvida deltagarna hade hört om självkörande fordon och teknik innan denna 

studie. Resultatet visade tydligt att de flesta deltagarna hade hört om ämnet tidigare 

men det fanns fortfarande en del av deltagarna som inte var lika familjära med 

ämnet. Den andra frågan som deltagarna fick besvara handlade om hur de ställde sig 

inför den självkörande tekniken – positivt, neutralt eller negativt. De flesta av 

deltagarna var positivt ställda till den nya tekniken. Men under nästa fråga – hur 

säkra de hade känt sig om de hade åkt med ett självkörande fordon – svarade de 

flesta att de hade känt sig ganska till väldigt osäkra i ett självkörande fordon. En 

minoritet valde att de inte skulle känna sig osäkra alls (Schoettle & Sivak, 2014).  

Deltagarna fick även svara på en fråga om hur villiga de är att betala för den nya 

tekniken. De flesta av deltagarna var inte villiga att betala för den självkörande 

tekniken. Det var endast en minoritet som hade valt att de var väldigt intresserade 

av att betala för detta (Schoettle & Sivak, 2014).  
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Eftersom självkörande bilar kan leda till mer tid för människor att göra annat istället 

för att fokusera på att köra fordonet, ville Schoettle och Sivak (2014) ta reda på hur 

allmänheten skulle använda denna tid. Deltagarna föredrog att använda den tid de 

hade över i det självkörande fordonet till att läsa eller prata i telefonen med vänner 

och/eller familj.  

I den slutliga diskussionsdelen sammanfattade Schoettle och Sivak (2014) resultatet 

av svaren de hade fått och delat in dem under respektive land: Storbritannien, 

Amerika eller Australien enligt var deltagarna kom från. Deltagarna från 

Storbritannien var de som var minst positiva till den självkörande tekniken men trots 

detta kände de sig endast lite osäkra om de skulle åka med ett självkörande fordon.  

De amerikanska deltagarna var de som hade hört mest om den nya tekniken och var 

mest positiva till den. Trots det svarade en dryg tredjedel av amerikanerna att de 

kände sig väldigt osäkra att åka med ett självkörande fordon (Schoettle & Sivak, 

2014).  

Deltagarna från Australien hade hört minst om självkörande fordon av alla men de 

var dem som var mest positiva till dem och kände sig minst osäkra att åka med ett 

självkörande fordon (Schoettle & Sivak, 2014).  

 



 

 
 

14 

3 Metod 

3.1 Enkäter till allmänheten 

En del av studiens frågeställning är: hur ser allmänheten på detta? Är de positiva 

eller negativa till den nya tekniken?  

För att få svar på denna fråga gavs en enkät ut till allmänheten. Frågorna framställdes 

efter studiens syfte och frågeställning. Enkäten bestod av nio kortare frågor (se 

Bilaga A).  

Svaren till enkäterna samlades in av besökare till en telefonbutik där undertecknad 

arbetar och besökarna blev erbjudna att vara med i studien. Besökarna blev 

tillfrågade slumpvis. 

3.2 Granskning av översiktsplaner 

En granskning av översiktsplaner genomfördes i denna studie för att se om Gävle 

kommun, Sandvikens kommun och Stockholm stad har börjat planera något inför 

självkörande fordon och om de överhuvudtaget finns med i beaktning under dagens 

planering. För att ta reda på detta, låg fokus av granskningen på 

trafikplaneringsavsnittet i respektive plan.  

3.3 Intervjuer 

För att få en uppfattning om hur trafikplanerare i Sveriges kommuner planerar 

trafiken idag intervjuades trafikplanerare från tre olika platser i Sverige. De 

planerare som deltog var trafikplanerare i Gävles kommun, Sandvikens kommun 

respektive Stockholms stad. Dessa tre platser valdes ut på grund av storlek och 

tillgänglighet. Sandvikens kommun är en mindre kommun i Sverige medan Gävle 

kommun är en medelstor kommun. Stockholms stad är intressant eftersom det är en 

stor plats som har annorlunda trafikflöden än resterande platser i landet på grund av 

tunnelbanetrafiken.  

Intervjuerna var semistrukturerade. Enligt Academic Work (2018) är en 

semistrukturerad intervju en intervju där frågorna är förutbestämda till alla som 

deltar i intervjuerna men att ytterligare frågor kan förekomma till följd av 

deltagarnas svar. Frågorna som ställdes till de olika trafikplanerarna var 

förutbestämda och alla deltagare fick samma frågor. Under intervjuns gång ställdes 

ytterligare mindre följdfrågor till deras svar.  

Frågorna som ställdes hade sin grund i studiens frågeställning och frågorna hade sin 

fokus vid hur trafikplanerarna planerade idag och hur de tror att självkörande fordon 

kan komma att påverka den nutida planeringen (se Bilaga B).  
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4 Resultat 

4.1 Enkäterna 

En av de viktigaste delarna i denna studie var att försöka förstå hur allmänheten ser 

på de nya möjligheterna med självkörande bilar och hur deras nutida vardagliga 

transportvanor ser ut. Enkäten skulle även visa på om allmänheten är någorlunda 

införstådda med vad självkörande bilar kan innebära. Frågorna till enkäten finns 

under bilaga A.   

Den första frågan i enkäten var hur gammal den svarande var och den andra frågan 

var vilket kön den svarande tillhörde. De svarande har delats in i tre åldersgrupper 

för att underlätta avläsningen av resultatet. De tre åldersgrupperna är 18–30 (unga 

vuxna), 30–50 (medelåldern) och 51–65 (äldre vuxna). Av de totalt 36 svarande 

tillhörde 16 personer åldersgruppen unga vuxna, 17 personer tillhörde medelåldern 

och 3 personer tillhörde äldre vuxna. Bland dessa deltagare var det jämt fördelat 

mellan män och kvinnor där det var 19 män och 17 kvinnor som svarade på enkäten. 

Fråga 3: Hur mycket har du hört kring ämnet självkörande bilar tidigare? 

När deltagarna svarade på denna fråga fick de fyra alternativ att välja mellan, att de 

hört: mycket, en del, väldigt lite eller ingenting. De 36 deltagarna hade till den 

största delen hört någonting om ämnet tidigare. Det var ingen av de svarande som 

inte hade hört någonting om självkörande bilar förut. Det fördelade resultatet av 

svaren på denna fråga ses i Figur 1 nedan. 

 

Figur 1. Hur mycket deltagarna har hört om självkörande bilar tidigare. 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Ingenting Väldigt lite En del Mycket

Antal



 

 
 

16 

Fråga 4: Hur ställer du dig till förekomsten av självkörande bilar på våra allmänna 

vägar? 

Under denna fråga fick de svarande sex alternativ på en skala från 0, mycket 

skeptisk, till 5, mycket positiv. Resultatet bland fördelningen av svaren ses nedan i 

Figur 2. 

 

Figur 2. Hur deltagarna ställer sig inför förekomsten av självkörande bilar på allmänna vägar. 

Flest svar fick alternativ 2 och 4 på skalan. Det var endast en svarande som svarade 

att de var mycket skeptiska, alltså alternativ 0, på skalan.  

Fråga 5: Vilka var de främsta skälen till ditt svar på föregående fråga? (Här kan fler 

alternativ ringas in) 

Under denna fråga fick de svarande fyra alternativ att välja mellan: Säkerheten, 

Kostnaderna, Miljön och Kontroll. På denna fråga kunde de svarande välja flera 

alternativ. Eftersom föregående fråga inte hade ett neutralt alternativ kan de som 

svarat 0–1 ses som mer skeptiska, de som svarat 2–3 neutrala och de som svarat 4–5 

mer positiva till självkörande bilar på våra allmänna vägar.  

De som tog alternativ 0–1 på föregående fråga valde säkerheten och kontroll som 

den primära anledningen till deras svar. Ingen av dem tog kostnaderna eller miljön 

som ett alternativ.  

De svarande som var neutrala till förekomsten av självkörande fordon, alltså de som 

tog alternativ 2–3 på föregående fråga, hade även dem säkerhet och kontroll som 

den primära anledningen till deras ställningstagande. En av deltagarna tog även 

alternativ miljö. 

De mer positiva deltagarna som valde alternativ 4–5 på frågan innan var positiva till 

det mesta som självkörande fordon eventuellt kan påverka. Säkerheten och 

kontrollen var det mest attraktiva med självkörande fordon men vissa såg även 

fördelar för kostnaderna och miljön i samband med självkörande fordon.  
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Fråga 6: Hur centralt bor du idag (räknat från stadskärnan)? 

Denna fråga hade alternativ i form av intervaller. De alternativ som de svarande fick 

möjligheten att välja mellan var 1 km eller mindre, 1–5 km, 5–10 km och >10 km. 

Resultatet ses i Figur 3 nedan. 

 

Figur 3. Hur långt från centrum, angivet i intervaller, deltagarna bor idag. 

Fråga 7: Hur långt har du till dina vardagliga destinationer (jobb, skola, annat) som 

du besöker ofta? 

Följdfrågan till ovanstående var hur långt de hade till sina vardagliga destinationer.  

Alternativen till denna fråga var identiska till tidigare fråga med intervaller. Figur 4 

nedan visar resultatet till denna fråga. 

 

Figur 4. Hur långt från sina vardagliga destinationer, angivet i intervaller, deltagarna bor idag.  
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Fråga 8: Hur väljer du oftast att transportera dig kring dina vardagliga destinationer 

idag? 

Allmänhetens val av transport i samband med dessa frågor är väsentlig för denna 

studie för att se något samband mellan hur långt de bor från stadskärnan och/eller 

hur långt de har till sina vardagliga destinationer. Figur 5 nedan visar resultatet för 

denna fråga. De valbara alternativen som fanns var gång, cykel, kollektivtrafik och 

bil. 

 

Figur 5. Vad deltagarna använder främst för transportmedel förhållandevis till hur långt de har till 
sina vardagliga destinationer. 

Det var flertalet som svarade att de använde sig av bilen dagligen till sina vardagliga 

destinationer trots att många av de som gjorde detta bodde inom 5 km avstånd från 

stadskärnan eller sina vardagliga destinationer. 

De flesta som bodde 1 km eller mindre ifrån sina vardagliga destinationer valde att 

gå till dessa. De som bodde mellan 1–5 km från sina vardagliga destinationer 

använde sig mestadels av cykel och bil som färdmedel. Däremot valde alla som 

bodde mer än 5 km från sina vardagliga destinationer att använda sig av bilen som 

färdmedel till dessa. 

Fråga 9: Om självkörande bilar skulle vara ett alternativt transportmedel i dagsläget, 

hur sannolikt är det att du skulle välja det istället? 

Detta var den sista frågan som allmänheten fick svara på i denna enkät. Målet med 

frågan var att få en ytterligare uppfattning av allmänhetens syn på den självkörande 

bilen. De svarande fick fyra alternativ att välja mellan i denna fråga: helt säkert, 

mycket troligt, ganska troligt och inte alls troligt. Resultatet från frågan ses på 

kommande sida i Figur 6: 
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Figur 6. Hur troligt det är att deltagarna skulle använda sig av ett självkörande fordon om det 
fanns idag. 

Av de 16 som valde bilen som transportmedel som ett alternativ, oberoende av hur 

långt de hade till sina vardagliga mål, angav hela 10 personer att det inte alls är 

troligt att de skulle använda sig av en självkörande bil om det fanns som ett 

alternativt transportmedel i dagsläget. 

4.2 Översiktsplaner och intervjuer 

Idag jobbar kommuner för att få en så stabil och bra infrastruktur som möjligt. Ett 

välfungerande samhälle med god välfärd baseras på planerarnas förmåga att planera 

en god miljö för de som bor och vistas i den dagligen (Trafikverket, 2017). 

4.2.1 Översiktsplan Gävle kommun om framtida trafikplanering 

Gävles befintliga och senaste översiktsplan heter Översiktsplan Gävle kommun år 

2030 där de har utblick mot 2050. Gävle kommuns mål sedan lång tid tillbaka inom 

trafik- och infrastrukturplanering har varit att prioritera hållbara transportmedel, 

d.v.s. cykel- och gångtrafikanter. Det konkreta målet är att två tredjedelar av all 

transport inom kommunen sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik (Gävle 

kommun, 2017). Kommunen jobbar därför för att utveckla kollektivtrafiken i de 

stråk som används frekvent för pendling för att främja möjligheten för folk att åka 

till sitt jobb en längre sträcka utan att behöva ta bilen (Gävle kommun, 2017). Enligt 

Gävle kommun (2017) är restiderna en av de faktorerna som påverkar valet av 

färdmedel. Genom att jobba med dessa tider och göra dem konkurrenskraftiga till 

resor med bil kan kollektivtrafiken utvecklas och prioriteras av befolkningen (Gävle 

kommun, 2017).  

2

6

14

14

Antal

Helt säkert Mycket troligt Ganska troligt Inte alls troligt



 

 
 

20 

År 2012 bestod 64 procent av trafiken i kommunen av biltrafik medan de resterande 

36 procenten var utspridda bland kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Gävle 

kommuns mål till år 2030 är att minska den totala andelen biltrafik från 64 procent 

till 33 procent (Gävle kommun, 2017). Alla de kortare resorna ska ske till fots eller 

med cykel medan de längre resorna ska domineras av kollektivtrafiken (Gävle 

kommun, 2017).  

I Gävles översiktsplan tar de inte upp något konkret kring planeringen av 

självkörande fordons intåg. Det som dock nämns i planen är att ”Förutsättningarna 

för varuleveranser, drift och underhåll av transportinfrastruktur och dagens 

kollektivtrafik kommer se lite annorlunda ut med förarlösa fordon.” (Gävle 

kommun, 2017). De påpekar även, under rubriken Trender och Utmaningar, ”Vi 

befinner oss i en revolution inom automatisering och robotanvändning. Drönare och 

självkörande bilar är exempelvis redan verklighet.” (Gävles kommun, 2017). 

4.2.2 Trafikplanerare i Gävle kommun om framtida trafikplanering 

I Gävle kommun har självkörande fordon redan börjat diskuteras. För att kunna 

möta de möjligheter och risker som självkörande fordon innebär måste planeringen 

gå därefter. Marie Grew, trafikplanerare i Gävles kommun, blev intervjuad 

angående självkörande bilar och vad hon tror kommer vara de största utmaningarna 

och vad de kommer att innebära för samhällsplaneringen.  

Gävle kommuns trafikplanering fokuserar mycket på den kollektiva trafiken och att 

människor ska välja den över den privatiserade bilen. Gång- och cykelvägar är också 

viktiga inom kommunen för att främja en hållbar miljö (Marie Grew, personlig 

kommunikation, 10 april 2018). Marie fick även frågan om hon trodde att de 

självkörande bilarna skulle innebära en ökning i användandet av bilen. Hon svarade 

att de fortfarande är osäkra på hur det kommer bli i framtiden men att det givetvis 

fanns en risk att människor prioriterar den självkörande bilen tack vare att den är 

smidig att använda.  

En av de många viktiga utmaningar som planerare står inför när det gäller 

självkörande bilar är att få styrsignaler (exempelvis trafikljus) att samspela med både 

de självkörande bilarna och de vanliga, nutida bilarna, menar Marie. Detta har de 

pratat om inom planeringen i Gävle kommun idag för att kunna vara så förberedda 

som möjligt på förändringarna som kommer att komma (Marie Grew, personlig 

kommunikation, 10 april 2018). 

Hösten 2018 ska Gävle kommun ha en konferens där det är tänkt att en självkörande 

minibuss ska köra en specifik sträcka genom staden (personlig kommunikation, 10 

april 2018). I och med detta kan en uppfattning bildas om hur de nya fordonen kan 

samspela med de ordinära bilarna. 
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4.2.3 Översiktsplan Sandvikens kommun om framtida trafikplanering 

Översiktsplanen över Sandvikens kommun är föråldrad och kommunen är mitt i en 

process att skapa en ny översiktsplan för Sandvikens kommun. Den befintliga och i 

nuläget gällande översiktsplanen är från år 2003. Självkörande bilar var inte ett lika 

aktuellt ämne när planen framställdes som det är idag. I och med detta nämns det 

inte alls i översiktsplanen för kommunen. Trots detta har Sandvikens kommun, 

likväl som Gävle kommun, ett mål på att fler ska använda sig av gång- och 

cykeltrafik samt de kollektivtrafikmöjligheter samhället erbjuder (Sandvikens 

kommun, 2003). 

4.2.4 Trafikplanerare i Sandvikens kommun om framtida 

trafikplanering 

Sandvikens kommun har hittills inte börjat planera inför självkörande fordon men 

har fortfarande en uppfattning om vad de innebär och vilka möjligheter samt risker 

de kan medföra. 

Idag ligger fokus i Sandvikens trafikplanering på att få ned antalet privatbilar som kör 

på vägarna. Målet är att människor ska välja att gå, cykla eller åka kollektivt före 

bilen. 

Hanna Gustafsson, trafikplanerare i Sandvikens kommun, menar att det ännu är 

oklart hur den nya trenden slår igenom på marknaden och hur den kommer att 

användas. Därför är det svårt att börja planera samhället därefter (Hanna Gustafsson, 

personlig kommunikation, 24 april 2018). Allting beror på hur människor väljer att 

använda sig av bilen och om den kommer bli ett komplement till den befintliga 

kollektivtrafiken eller om den mestadels kommer användas för privat bruk. I 

Sandviken finns det idag kommundelar som ligger en bit bort från Sandviken 

centrum och i dessa kommundelar är det bristande kollektivtrafik. Dessa stråk skulle 

kunna kompletteras med självkörande trafik för att underlätta för de som bor där, 

menar Hanna (personlig kommunikation, 24 april 2018).  

4.2.5 Översiktsplan Stockholms stad om framtida trafikplanering 

Stockholms stad pekar som de övriga kommunerna på gång som ”det självklara 

trafikslaget” (Stockholms stad, 2018b). De har även sett att cyklingen i staden har 

ökat de senaste åren tack vare deras välbyggda cykelnät och satsar även 

fortsättningsvis på detta i framtiden. Målet är att det ska bli enklare och säkrare att 

ta sig fram med cykel in och ut från staden (Stockholms stad, 2018b).   

Stockholm besitter ett värdefullt kollektivt transportnät i form av bussar, spårvagnar 

och framförallt tunnelbana som är unikt för Stockholm. Många väljer idag att 

använda sig av det smidiga kollektiva transportsystemet snarare än ta sig fram med 

bil eftersom biltrafiken i Stockholm är tät och hektisk (Stockholms stad, 2018b). 
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Stockholms stad har därmed satt upp ett mål inför 2030 – 80% av de motoriserade 

resorna i högtrafik ska ske kollektivt (Stockholms stad, 2018b). 

För att transportsystemet i staden ska fungera så sömlöst och effektivt som möjligt 

måste Stockholms stad minska på det totala trafikarbetet som ständigt pågår på deras 

vältrafikerade vägar (Stockholms stad, 2018b). Stockholm stad ser även möjligheter 

att göra om vissa vägar till bostadsområden och urbana verksamheter. För att göra 

detta krävs noggrann planering och analys av befintliga planer (Stockholms stad, 

2018b).  

Stockholms stad tar upp den nya självkörande tekniken i sin översiktsplan och att 

den måste tas hänsyn till när den väl träder i kraft. Men eftersom tiden inför när det 

kommer inträffa och de kommande påverkningarna på staden ännu är ett okänt 

faktum är det ingenting som det planeras inför idag (Stockholms stad, 2018b). 

4.2.6 Trafikplanerare Stockholms stad om framtida trafikplanering 

Stockholms stads trafikplanerare Mattias Lundberg är väl införstådd med vad 

självkörande bilar innebär och sitter själv med i styrelsen för Drive Sweden. I 

dagsläget har Stockholm stad fått i uppdrag att framställa en form av strategi för 

självkörande fordon men trots detta tas det inte upp i några planer i större 

utsträckning.  

Idag jobbar trafikplanerare i Stockholms stad med framkomligheten i trafiken genom 

att fokusera på fyra punkter: prioritera kapacitet för gång-, cykel- och 

kollektivtrafik, välfyllda distributionsfordon, öka reshastigheten med cykel och buss 

samt pålitligheten för trafiken (personlig kommunikation, 13 april 2018).  

Mattias Lundberg ser att några av de största utmaningarna med den framtida 

trafikplaneringen kommer vara trafiksignaler, styrmedel och vägmarkeringar så att 

självkörande bilar uppfattar dem felfritt (personlig kommunikation, 13 april 2018). 

Det som är svårt att förutse är hur bilarna och fordonen kommer användas och om 

människans transportmönster kommer förändras i samband med detta. Om bilarna 

delas och agerar som någon form av kollektivtrafik kan det tänkas att vi får mindre 

gatuutrymmen och kan planera för nya bostads- och grönområden (Mattias 

Lundberg, personlig kommunikation, 13 april 2018). Många aspekter talar för att 

det kommer bli ett större totalt resande, sedan är frågan om resandet kommer ske 

privat eller genom att dela ett fordon menar Lundberg.  

För att kunna reglera trafikflödet i en vältrafikerad stad som Stockholm måste nya 

styrmedel ses över. Idag har vi trängselskatt, trafikljus och parkeringsavgifter. I 

framtiden är det inte säkert att dessa har samma effektiva verkan mer. Mattias 

Lundberg påstår att styrmedel är en viktig faktor för att kunna ha kontroll över 
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trafikflöden så det inte blir för mycket användning av bilen vilket kan medföra 

trafikstockning och negativa miljöeffekter. 
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5 Diskussion 

Genom studiens gång har flera olika aspekter i trafikplanering tagits upp, bland 

annat: kollektivtrafik, säkerheten, miljö och kostnader. Dessa har använts som 

utgångspunkter för att kunna studera hur och i vilken utsträckning självkörande 

fordon skulle kunna påverka trafikplaneringen. I denna diskussionsdel delas 

diskussionen därför upp i: allmänhetens åsikter, kollektivtrafik, säkerhet, kostnader 

och miljö samt en slutlig diskussionsdel där övergripande argument tas upp. 

5.1 Allmänhetens syn på ämnet 

Den största anledningen till att enkäterna genomfördes var för att se hur 

allmänheten såg på ämnet och om människor är mer positiva eller negativa till 

självkörande trafik. Howard och Dai (2014) samt Schoettle och Sivak (2014) gjorde 

en liknande studie för fyra år sedan i USA. De gjorde en enkätundersökning där 

allmänheten fick svara på frågor som rörde automatiserade fordon för att få reda på 

hur människor ställer sig inför bilarna och om det finns något samband mellan 

kvinnor och män samt de svar de valt. Enkäterna och frågorna i denna studie 

utformades mycket efter Howard och Dais (2014) samt Schoettle och Sivaks (2014) 

studier. Svaren från allmänheten var, likt deras resultat, varierade. Av deltagarna i 

denna studie var det dock ingen som valde kostnader som ett alternativ till att de var 

negativt inställda till självkörande fordon vilket hade förekommit i deras studier. 

Anledningen till detta kan vara att Sverige är land där de flesta har det väldigt gott 

ställt i jämförelse med Amerika där de ekonomiska klyftorna i samhället är mycket 

större.  

Av de som deltog i denna studie i Gävle var det ingen som inte hade hört något om 

självkörande bilar tidigare, vilket tyder på att det är ett omtalat ämne även bland 

allmänheten. Ingen var riktigt skeptisk eller positiv till förekomsten av självkörande 

fordon på våra vägar. Eftersom det inte fanns något neutralt alternativ att välja på i 

skalan kan alternativ 2-3 ses som mer neutrala. Trots detta var svaren spridda vilket 

visar att det är ungefär lika många som är skeptiska, neutrala som positiva. 

Anledningarna kan vara flera till att det finns många som är skeptiska och negativa 

mot förekomsten av dessa fordon. Det som kan ha påverkat svaren mycket är den 

senaste olyckan med en självkörande bil som hände i samband med starten av denna 

studie. Denna olycka var och är fortfarande omtalad och kan ha skapat en skepsis 

mot tekniken.  

Ingen av deltagarna valde alternativet kostnader som en anledning till att de inte var 

positivt ställda till självkörande fordon. Anledningen till detta kan vara att tekniken 

alltid rör sig framåt och nya tekniska innovationer kommer ständigt ut på 

marknaden. De första självkörande bilarna kommer vara dyra att tillverka och köpa, 
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men efter en viss tid kommer fler och fler tillverkare att börja massproducera dem 

vilket kommer dämpa dem i pris. Ett tydligt exempel på detta är platt-tv’n som var 

dyr när den först kom ut på marknaden men som idag går att köpa för mindre än två 

tusen kronor. De som deltog i studien var troligtvis medvetna om detta. 

De svarande som var mer positiva valde mellan alla de fyra alternativen. 

Anledningen till detta kan ha varit att de ser fram emot allting som den självkörande 

bilen har att erbjuda och att den tekniska utvecklingen kommer främja alla dessa fyra 

alternativ.  

Allmänhetens val av transportmedel var varierad. Det fanns dock tydliga kopplingar 

mellan avstånd och val av transport. De flesta som hade 5 km eller mindre till sina 

vardagliga destinationer valde att transportera sig till fots, genom att cykla och 

ibland genom kollektivtrafik. De som hade längre avstånd till sina vardagliga 

destinationer valde att använda sig av bilen. Tre personer som använde sig av sin bil 

dagligen för att ta sig till sina vardagliga destinationer, ansåg att det inte alls var 

troligt att de skulle byta till en självkörande bil om den fanns som alternativt 

transportmedel i dagsläget. Detta är ganska anmärkningsvärt och förhoppningsvis 

kan vidare forskning besvara anledningen till detta. 

Svaren till enkäterna samlades primärt in i en telefonbutik där jag arbetar och de 

svarande var besökare till butiken. Vissa besökare tillfrågades om de ville delta i 

studien och därmed svara på enkäten. De som deltog kan därmed ha varit 

någorlunda teknikintresserade redan innan de besökte butiken eftersom butiken 

säljer teknisk utrustning. För att få mer varierade åldrar och attityder till ämnet 

kunde data till studien möjligtvis samlats in på en mer allmän plats, exempelvis 

torget i Gävle. Detta i sin tur hade förmodligen stärkt studiens resultat ytterligare. 

5.2 Kollektivtrafik 

Den kollektiva trafiken är ett hett ämne i samband med självkörande fordon. De 

flesta trafikforskare tror faktiskt att fordonen kommer debutera som kollektivtrafik 

där resenärerna får dela fordonet med flera andra. På så sätt motverkas även den 

privata användningen av bilen vilket är positivt för miljön.  

De som svarade på enkäten till denna studie fick välja om de hade kunnat tänka sig 

att använda sig av den självkörande bilen om den fanns till förfogande idag. Det var 

många av dem som inte alls kunde tänka sig att använda den. Av de 14 som svarade 

detta var det 11 som tidigare hade angett att de var mer skeptiska än positiva till 

förekomsten av självkörande fordon på våra allmänna vägar. Genom att genomföra 

projekt där den självkörande trafiken introduceras som en form av kollektivtrafik 

som allmänheten själva kan välja om de vill färdas med eller inte, kan uppfinningen 

sakta men säkert vänjas in i samhället och få allmänheten att bli mer positiva till det. 
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Detta förutsatt att den självkörande trafiken fungerar bra och är välintegrerad i den 

övriga trafiken.  

Ett bra exempel på detta är just minibussarna i Kista som åker mellan Victoria 

Tower och Kista Galleria med endast ett stopp på vägen. Folk blir vana vid att det 

alltid finns en självkörande minibuss som åker specifika tider mellan stationerna och 

har en speciell plats på vägen. Det är ett bra sätt att visa den delen av befolkningen 

som är mer skeptisk mot självkörande trafik hur den fungerar i praktiken. Fördelen 

med just projektet i Kista är att bussarna är kostnadsfria att åka vilket lockar 

allmänheten ännu mer till att testa.  

För att den självkörande tekniken ska vara bättre för miljön och det hållbara 

samhället vore det önskvärt att den användes för främst kollektivt bruk. Detta 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det endast ska vara kollektivt. Ibland är 

människor i behov av bilen på ett privat sätt, som till exempel om en flytt ska 

genomföras. Det är dock viktigt, som Mattias Lundberg (personlig kommunikation, 

13 april 2018) påpekar under sin intervju, att nya styrmedel hittas som kan få 

allmänheten att välja bilen när den verkligen behövs och inte använda den för att det 

är det enklaste alternativet. Parkeringsavgifter och bensinskatten kommer troligtvis 

inte att ha en lika stor påverkan på det privata bilanvändandet som de har idag. För 

att undvika den okontrollerbara trafiken där alla väljer att använda en självkörande 

privatbil för att ta sig någonstans, måste nya effektiva begränsningsmetoder hittas.  

Sandvikens kommun, Gävles kommun och Stockholms stad som deltog i denna 

studie är alla väl överens om att det kollektiva alternativet i kommunerna måste 

stärkas och bli mer attraktivt att använda. För att få fler människor att välja detta 

måste bland annat lägena för olika hållplatser och stationer optimeras så att de är 

lättillgängliga för den största delen av befolkningen och restiderna måste minskas för 

att kunna konkurrera med den privata bilen.  

En viktig aspekt när trafiken planeras för såväl självkörande som mänskligt 

manövrerad trafik, är om de ska dela filer eller om de ska ha separata filer. Om alla 

trafikslag delar samma filer krävs det till en början en noggrann analys av det 

befintliga vägnätet; vad är det som fungerar idag men som inte kommer att fungera 

senare? Och vad måste tilläggas för att främja framkomlighet men framförallt 

säkerheten i trafiken? Där måste befintliga vägar med befintliga trafiksignaler, 

övergångsställen, rondeller och korsningar analyseras utifrån den självkörande 

teknikens perspektiv, förhoppningsvis i vidare forskning och studier. 

Att självkörande fordon och icke-självkörande fordon ska dela körfält är något som 

kommer ske på sikt. Det som måste fås i ordning i första taget är att få ut dessa 

fordon på vägarna så att de finns att använda till vardagligt bruk. För att göra det kan 

trafiksituationen i början underlättas genom att reservera en specifik fil åt 
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självkörande taxis eller bussar. Detta kommer, som tidigare nämnts, att öka 

förtroendet för den nya tekniska innovationen. I sin tur kommer detta att underlätta 

övergången från en separat fil för självkörande trafik till ett enat körfält. 

5.3 Säkerhet 

Olyckan med Ubers självkörande bil i USA påverkar nog de flestas åsikt om 

självkörande bilar. Trots att sådana olyckor händer måste andra faktorer inom 

säkerhet tas i beaktande när det gäller valet mellan mänskligt manövrerade bilar och 

bilar som kör av sig själva. En självkörande bil blir exempelvis aldrig trött, den är 

aldrig påverkad av alkohol eller andra droger. Den självkörande bilens 

reaktionsförmåga består under hela färden, oavsett om det handlar om en tio 

minuters resa eller tio timmars resa. En människa, däremot, blir enkelt distraherad 

av oförutsedda händelser och reaktionsförmågan är inte alltid på topp. Detta innebär 

helt enkelt att den självkörande bilen är ett mer pålitligt alternativ när det kommer 

till att färdas på ett så säkert och stabilt sätt som möjligt.  

En stor utmaning inom säkerheten kring självkörande fordon kommer vara att 

anpassa styrsignalerna till all sorts trafik, som Marie Grew påpekade under sin 

intervju. Detta har redan nu börjat setts över och ses som en av de största 

utmaningarna när det kommer till självkörnade trafik i Gävles kommun. Detta gäller 

inte endast Gävles kommun utan det gäller alla kommuner som har trafikljus eller 

skyltar som visar hur folk ska köra idag. Reglerna som påverkar vår körning idag 

måste inprogrammeras i de automatiserade bilarna så att de samspelar med de bilar 

vi har idag utan komplikationer. 

5.4 Kostnader 

Tekniken i ett självkörande fordon är väldigt avancerad och komponenterna i 

fordonet är långt ifrån billiga (Litman, 2018). Det blir därför väldigt svårt att tro att 

bilarnas debut kommer ske som privatbilar. För en medelinkomsttagare kan detta bli 

en kostsam historia vilket även kan påverka deras åsikt kring bilarna. De rikare är 

mer positiva till självkörande bilar troligtvis på grund av att det inte spelar någon 

större roll för dem om de lägger ut en större summa för en mer bekväm vardag.  

Allt fler biltillverkare gör elbilar och konsumenter är mer medvetna om sina 

miljöval idag än vad de var förut (Lopes, Soares, & Almeida, 2011). Det är därför 

inte otroligt att självkörande fordon kommer drivas på el vilket kommer leda till att 

kostnader för bensin och miljö minskar. Detta kommer bli en långsiktig besparing 

för de som äger en bil och inte minst för planeten. Idag har vi höga skatter på 

bensinen vi tankar bilarna med och det är en fördel för många om detta kan minska 

som en vardaglig utgift.  
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Det finns ytterligare två viktiga kostnadsfördelar när det kommer till självkörande 

bilar, det är nämligen markanvändning och vägarbete. När det kommer till 

markanvändning kan parkeringskostnaderna för kommunerna minska (Greenblatt & 

Shaheen, 2015). Greenblatt och Shaheen (2015) menar att parkeringsplatserna 

kommer vara mindre till ytan och detta kommer minska kostnaderna samt negativ 

miljöpåverkan mot de parkeringsplatser vi har i dagsläget. 

Kostnader för vägarna och diverse vägarbeten kan till en början komma att bli stora 

eftersom alla styrsignaler, vägmarkeringar och skyltar måste planeras och disponeras 

om. Men på lång sikt kommer vägarbetet troligtvis att bli mycket mindre. 

Anledningen till detta är att bilarna kommer kunna köra på ett specifikt, uppstyrt 

och säkert sätt där underhållet av vägarna inte behöver vara lika omfattande som de 

är idag. 

5.5 Miljö 

En ständig fråga som ställs i fokus när det kommer till transport är miljö. När 

intervjuerna med kommunerna genomfördes märktes det även att alla tre 

kommuner jobbade mot en framtid där miljön påverkas minimalt av de fossila 

bränslena som fordon släpper ut. Trafikplanerarna Hanna Gustafsson, Mattias 

Lundgren och Marie Grew var väl överens om att gång-, cykel- och kollektivtrafiken 

måste prioriteras för ett stabilt transportsystem i kommunerna. Alla tre såg även 

möjligheten att stärka detta mål med självkörande fordon.  

Som tidigare nämnts är det även troligt att självkörande fordon kommer använda sig 

av ett mer miljövänligt alternativ än fossila bränslen. Eftersom tekniken för fordon 

utvecklas mer och mer för varje dag är detta en självklarhet.  

Den självkörande bilen kommer köra på ett annat sätt än vad vi är vana vid att köra 

idag. Idag lär vi oss på körskolan hur vi ska köra för att använda bilen så miljövänligt 

som möjligt. De självkörande bilarna kommer vara inprogrammerade för att alltid 

köra på det sättet (Greenblatt & Shaheen, 2011). De kommer kunna köra närmare 

varandra tack vare laserradar och i en specifik hastighet hela tiden (som 

hastighetsbegränsningarna tillåter) (Urmson & Whittaker, 2008). Bilens 

positionering kommer därmed att förbättras och detta kommer innebära att mindre 

vägar kan byggas och mer vegetation i städerna kan prioriteras. Med mindre vägar i 

staden och med fordon som håller sin positionering kommer säkerheten med stor 

sannolikhet att förbättras för cyklister och gångtrafikanter. Integrationen mellan de 

olika transportsätten kommer främja infrastrukturen i staden och ge en variation av 

välfungerande transportalternativ till befolkningen.  

Trafikstockning är ett stort miljöproblem i större städer idag. För att undvika dem 

har planerare försökt att lägga till fler filer och fler vägar till samma destination, som 
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på lång sikt har genererat mer trafik och inte mindre trafikstockning. Den vanligaste 

anledningen till trafikstockning är olyckor, bland annat på grund av att fordon inte 

hinner bromsa bakom det främre fordonet. De förarlösa bilarna kommer kunna 

bidra positivt till detta eftersom de kan hålla sig närmare varandra och ha en 

snabbare reaktionstid än den människor kan uppfatta (McKenzie et al., 2014). 

Ett bestående problem med förarlösa fordon är ovissheten om de kommer användas 

mer än vad den privata bilen används idag. Ingen kan förutspå exakt hur det kommer 

bli men det som kan göras är att försöka se över vilken forskning som finns och 

analysera den över vad som är möjligt. Som nämnts i tidigare del är kollektivtrafik 

den optimala formen av transport som självkörande fordon kan inta. Om vi får en 

självkörande kollektivtrafik som kan konkurrera med de privata bilarna i tid och 

komfort kan miljön främjas ytterligare. 

5.6 Sammanfattande diskussion 

I samhället finns fortfarande skepsis mot självkörande bilar. Människor är vana vid 

att ha kontroll över hur fordon för sig på vägarna men nu är det något som kommer 

vara utom denna normala kontroll i trafiken. För de som angav i enkäten att de idag 

tar bilen till jobb/andra vardagliga aktiviteter, var det inte självklart att välja ett 

självkörande fordon om det fanns tillgängligt. Som tidigare nämnts skedde en olycka 

med fatalt utfall under samma tidsperiod som denna studie utfördes vilket kan ha 

påverkat resultatet av allmänhetens svar på enkäten till studien. Återigen kan åsikter 

om den nya tekniken främjas i tidigt skede genom att låta allmänheten testa på ett 

självkörande fordon i vardaglig miljö, som exempelvis i Kista.   

De självkörande fordonen kommer med stor sannolikhet att introduceras som 

kollektivtrafik av primärt två anledningar; kostnader och miljön. Ett självkörande 

fordon kommer troligtvis att vara billigare att åka i om det används kollektivt än att 

äga privat i form av en bil. Kollektivtrafiken kan komma att bli mer flexibel, vilket 

innebär att fler människor har möjlighet att åka den och dessutom välja det 

alternativet före den privata bilen. Tekniken i sig kommer självklart att vara dyr från 

början men som med allting annat kommer massproduceringen av denna att minska 

kostnaderna i sinom tid.   

Säkerheten hos självkörande bilarna måste utvecklas ytterligare så att de kan 

samspela bättre med de fordon som är människomanövrerade ute på vägarna idag. 

Detta är viktigt för att planerare även ska kunna börja planera för styrsignaler i 

trafiken för den potentiella trafikström som kommer finnas i framtiden. Det 

kommer utan tvekan att vara en av de största utmaningarna som 

infrastrukturplanerare står inför.  
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Eftersom utvecklingen av dagens fordon, produkter och tjänster alltid strävar efter 

att vara så klimatsmarta som möjligt är detta inget undantag för det självkörande 

fordonet. Detta innebär förhoppningsvis att de självkörande fordon som kommer 

finnas kommer att vara så energisnåla som möjligt och inte gå på fossila bränslen. 

Används de dessutom som en form av kollektiv transport där fler människor kan åka 

till samma destination för mindre energi är detta optimalt för att nå de energimålen 

som kommunerna har satt idag.  
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6 Slutsats 

Vad ligger fokus på hos trafikplanerare inom kommuner idag? 

De tre trafikplanerare som medverkade i denna studie är väl överens om att planera 

för en stad där gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. I dagens läge är det 

hållbarhet på lång sikt som står i fokus vilket dessa tre trafikslag medför. Alla tre 

kommuner jobbar mycket för att få så många människor som möjligt att använda sig 

av något av de tre alternativen. Den största utmaningen ligger i att kunna främja 

framkomligheten för de kollektiva alternativen så de kan konkurrera med restider 

samt bekvämlighet mot den privata bilen för pendlare och andra människor som 

åker längre sträckor.  

Hur ser allmänheten på självkörande fordon? 

Allmänheten verkar vara ganska informerade om vad självkörande fordon innebär. 

Det är ungefär lika många skeptiska, neutrala samt positiva till den nya tekniken. 

Trots det var det endast 6 av 36 som svarade att det var mycket troligt att de skulle 

använda sig av ett självkörande fordon om det fanns idag. Anledningarna bakom 

detta kan vara många, allt från personliga erfarenheter till det som har stått i 

tidningar om misslyckade försök med självkörande fordon.  

För att få fler människor att bli trygga med den nya tekniken måste det redan idag 

förberedas för att informera mer om de självkörande fordonen. Eftersom det är en 

tidsfråga innan vi kommer se dessa fordon på våra allmänna vägar är det viktigt att 

försäkra allmänheten i att det inte är ett farligt transportalternativ när det väl är 

färdigutvecklat.   

Hur kan trafikplaneringen komma att påverkas av självkörande fordon? 

Samhällsplaneringen, och framförallt trafikplaneringen, kommer utan tvekan att 

påverkas av den nya tekniken och självkörande fordon kommer i framtiden att 

påverka sättet vi utformar våra städer på. Till en början kommer självkörande 

fordon troligtvis att komma in i samhällsplaneringen och vårt samhälle som en form 

av kollektivtrafik och komplement till befintliga kollektiva stråk. Ett sådant 

alternativ, till skillnad från det som finns idag, kommer förmodligen att vara mer 

flexibelt och mobilt för allmänheten att använda. Självkörande taxi och bussar 

kommer istället kunna komma på beställning och anpassa turen efter passagerarens 

behov.  

Övergångsperioden är något som trafikplanerare över hela landet, till och med hela 

världen, borde börja planera inför idag. I dagsläget har trafikplanerarna en 

översiktlig bild av vad självkörande fordon innebär. För att övergången ska bli så 

smidig som möjligt måste framtida möjligheter och risker analyseras med god 
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framförhållning. Kista har kommit en bit när det gäller självkörande kollektivtrafik 

där de redan idag har börjat med ett projekt som verkar fungera väldigt bra. Sådana 

metoder som Kista använder krävs för att människor ska känna trygghet för den nya 

tekniken snarare än oro.  

Utformningen av de befintliga vägarna är viktig att se över. Det kortsiktiga målet är 

att bara få in tekniken på våra vägar så den kan börja vänjas in i samhället. 

Befolkningen kommer känna sig mer trygga med de nya transporterna när de finns 

till förfogande. Här får vägarna utformas på det vis planerare ser bäst möjligheter, 

antingen delar de fordon som finns idag och de framtida fordonen vägar eller så 

byggs nya, separata filer för självkörande trafik. I början kan detta påverka städernas 

utformning och en noggrann handläggning och planering krävs för att inte ta upp för 

mycket plats för vägar i städerna.  

På längre sikt kan det tänkas att alla fordon delar körfält, oavsett om de är mänskligt 

manövrerade eller helt automatiserade. Då behövs inte nödvändigtvis större vägar, 

utan kanske till och med mindre vägar. Just därför är dagens planering viktig för att 

kunna förutspå hur vägplaneringen läggs upp för bästa möjliga resultat i längden utan 

att påverka för stora delar av samhället på en gång.  

Bilarnas säkerhet är något som troligtvis kommer att bli mycket bättre i och med 

självkörande bilar men tillverkare har fortfarande en lång väg att gå innan vi kan 

använda dem helt säkert på vägarna. Det som tillverkare måste se över noggrant när 

det kommer till de självkörande bilarna är; hur ska de reagera i korsningar med 

trafikljus? Eller ska vi ens ha trafikljus som en styrsignal när det kommer till 

självkörande trafik? Detta är viktigt att se över i takt med utvecklingen. 

I framtiden kommer vi förhoppningsvis kunna minska markytorna för trafikändamål 

och återgå till ett samhälle där bostäder, service och grönområden väger tyngre än 

trafik. Resan dit är en spännande process som kommer påverka mer eller mindre 

alla liv. Samhällsplaneringen kommer att påverkas av den nya tekniken och nya sätt 

att använda sig av trafiken på ett säkrare, bekvämare och miljövänligare sätt. 
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