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Fokus på hur kommunernas 
infrastruktur måste anpassas till 
framtidens fordon. 
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Eller…?
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Göteborg grundades 1621



Olika tidsepoker, olika användning

4



Strategier för stadsutveckling
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Göteborg 2035
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700000
Invånare

80 000
Nya lägenheter 
varav 25000 i Älvstaden

80000
Nya arbetstillfällen
varav 50 000 i Älvstaden



Hur tänker vi om transporter idag?



Omvärldsförändringar och 
samhällsutmaningar
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• Urbanisering

• Åldrande befolkning

• Social ojämlikhet

• Minskat skatteunderlag och ökat krav på servicegrad

• Terror, Trygghet, Tillit

• Digitalisering, automatisering

• Delandets ekonomi

• Energiomställning, elektrifiering av transportsystemet

• Klimatförändringar, fler extrema väderhändelser



Automatiserade transporter
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Vad är ett självkörande fordon?
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Definitioner

11

No feet

No hands 

No brain



Kommer alla åka 
i egna fordon i 

framtiden?

Får det plats så 
mycket fordon?

Kommer 
människorna 
träffas face to 

face?

Hur kommer vi 
transportera oss i 

framtiden Hur kan tekniken 
stödja en framtid 

med goda 
stadskvaliteter?

Offentliga 
rum/Platser

Ska fordonen 
köra runt hela 

tiden? Vad behövs från 
samhällsplaneringen 

till 
teknikutvecklingen?

Vad ska vi ha 
staden till i 
framtiden?



Komplexa miljöer
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It's not all about driverless vehicles. This is a completely
new approach to mobility.
We are on the threshold of a radical shift, 
and it's happening fast.

In just a few years the world will change.

We will see entirely new mobility business models 
enabling sustainable cities.

www.drivesweden.net/en
Twitter: @DriveSweden

jan.hellaker@lindholmen.se 
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• Syfte: Lyfta problem, hinder och 
möjligheter som autonoma fordon innebär i 
fysisk planering

Målet med AD-FÖP
• Vilka faktorer kan påverka en FÖP om vi 

planerar med förutsättningen att autonoma 
fordon och transportsystem används

• Visa vilka möjligheter som den nya 
tekniken kan medföra på 
stadsutvecklingen

• Visa vad som krävs av teknikutvecklingen 
för att den ska ge de nyttor och stödja den 
stadsutveckling som vi önskar.

Fördjupad ÖversiktsPlan-
automatiserade transporter



• Syfte: Lyfta problem, hinder och 
möjligheter som autonoma fordon innebär i 
fysisk planering

Målet med AD-FÖP
• Vilka faktorer kan påverka en FÖP om vi 

planerar med förutsättningen att autonoma 
fordon och transportsystem används

• Visa vilka möjligheter som den nya 
tekniken kan medföra på 
stadsutvecklingen

• Visa vad som krävs av teknikutvecklingen 
för att den ska ge de nyttor och stödja den 
stadsutveckling som vi önskar.

Fördjupad ÖversiktsPlan-
automatiserade transporter



En del av fördjupad översiktsplan för 
centrala Göteborg

Slutrapport nov 2018

• Scenario med tidsperspektiven 2035 
och bortom 2050

• Effekter på stadsplaneringen, 
möjligheter och hinder

• Intressekonflikter

• Infrastruktur och generella 
gatusektioner

FÖP centrala Göteborg

• Redovisa stadens 
sammanhållna plan för 
utvecklingen i centrala 
Göteborg

• Övergripande 
infrastruktur

• Avvägningar mellan 
riksintressen

• Målkonflikter i stadens 
strategier - prioriteringar 
och avvägningar
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Drive Sweden
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Program Office
Society

Program Board

Mobility Systems & Services

Test Site
Göteborg

Test Site
Automated
Highway

Test Site
Stockholm

Subprograms
Project management

Round Tables
Outreaching ”think-tanks”

Cities

Technology

Users

Transport 
System
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”Samhällsbyggandet är 
en långsiktig process 
där det tar tid att få 
genomslag för nya 
möjligheter och behov”



Fokus på hur kommunernas 
infrastruktur måste anpassas till 
framtidens fordon. 
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…igen eller tvärtom?
…eller i samverkan?



Tack!
KONTAKT:
Utveckling och Internationellt
Trafikkontoret, Göteborgs Stad
Suzanne.andersson
suzanne.andersson@tk.goteborg.se
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