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Utredningens syfte
Utredningens uppdrag har varit att överväga och lämna författningsförslag i syfte att skapa bättre rättsliga 

förutsättningar för en introduktion av automatiserad körning av fordon i allmän trafik. 

Utgångspunkten är att Sverige i så stor utsträckning som möjligt ska bejaka en snabb introduktion av fordon med 

automatiserade funktioner, som en del i ett större sammanhang där hela transportsektorn står inför stora förändringar. 

För att möta utvecklingen på området med automatiserad, elektrifierad och digitaliserad mobilitet krävs en 

regelutveckling i flera steg. 

Utredningens förslag är avsett att påbörja en anpassning av regelverken, så att dessa inte hindrar utvecklingen av nya 

lösningar för en förbättrad transportpolitisk måluppfyllelse. 

En svårighet med arbetet har varit att utveckla ett regelverk för en företeelse som ännu inte finns på marknaden, 

nämligen fullt automatiserade fordon som klarar att ersätta föraren. 



Utredningens förslag
1. Motorredskap klass II ska få föras automatiserat på väg utan tillstånd till försöksverksamhet

2. Ökade möjligheter till försök med fordon utan förare

3. En ny lag om automatiserad fordonstrafik och en ny förordning om automatiserad fordonstrafik 

föreslås med tillhörande definitioner och delar som behandlar bestämmelser för föraren, 

sanktionsavgifter ch datalagring

4. Två nya påbudsmärken införs för automatiserad körning och nya krav föreslås på kvalitén för 

de lokala trafikföreskrifterna, bl.a. koordinatkoppling.

5. Reglerna i trafikförordningen, vägmärkesförordningen, kameraövervakningslagen anpassas 

för automatiserad körning

Regelförändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2019



Konsekvenser av förslagen enligt 
utredningen

På kort sikt innebär förslagen att försök med automatiserade fordon eller med förare på 

avstånd blir möjliga, det blir också möjligt att genomföra förarfria försök utan särskilt tillstånd 

med automatiserade motorredskap klass II. 

Dessa fordon kommer att bli vanligare i vårt samhälle, när och i vilken omfattning är oklart. En 

utveckling av denna teknik och regelverk är nödvändig för att Svensk fordonsbransch ska 

fortsätta behålla sin konkurrenskraft

På längre sikt: Effekterna är ännu svåra att förutse, påverkas av samhällets ambitioner samt 

framtagande av nya mobilitetstjänster. Vinster finns t.ex. i att föraren frigörs från tiden bakom 

ratten t.ex.

Ökad trafiksäkerhet: Den mänskliga faktorn står för 90% av alla de fel/ felbeslut som genomförs 

idag. De automatiserade fordonen kommer att vara laglydiga och försiktiga. Även om fel kan 

uppstå förväntas krockvåldet bli lägre pga snabbare reaktioner och bromsningar. 



Effekter för kommuner och landsting 
enligt utredningen 

Förslagen bedöms inte innebära förändringar av kommunala befogenheter eller skyldigheter. 

Förslagen bedöms heller inte ha några direkta konsekvenser för den kommunala självstyrelsen

Ökat behov av trafikföreskrifter för automatiserade fordon, men till en början mest knutet till 

försöksverksamheten. Möjligheten att tillåta/ förbjuda dessa fordon kan, om kommunen väljer att 

använda detta, driva kostnader. Detta är dock en möjlighet som inte behöver användas.

Kostnaderna är beroende av ifall våra medlemmar väljer att genomföra lösningar särskilt för 

dessa fordon. 

Frågan om åtgärder inom digitalisering behöver analyseras ytterligare. 

På längre sikt kan automatiseringen generera positiva effekter inom markanvändning, 

kollektivtrafik, personer med rörelsehinder. 

Det är svårt att bedöma utvecklingen för kommunernas kostnader på längre sikt.



Automatiserade fordon klass II
 Det finns sedan tidigare en förordning för organisationer som vill genomföra försök med automatiserade 

fordon, den kvarstår i nuvarande skick.

 Automatiserade motorredskap klass II* får däremot föras automatiserat på väg eller cykelbana utan 

tillstånd till försöksverksamhet i högst 20km/h, samt på gångbana i gångfart. Oavsett om fordonet har en 

förare eller inte.

 Transportstyrelsen beslutar nationella bestämmelser och väghållarna får bemyndigande att besluta om 

var fordonens får färdas, vilken hastighet som ska gälla och vilka tider på dygnet. Fordonen ska märkas 

av ID-skäl.

*Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen. Det ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt). 



Nya definitioner införs i nya lagen
 Nytt förarbegrepp: En förare kan enligt detta förslag föra ett fordon i eller utanför detta, 

eller med fjärrkontroll på avstånd. En förare kan föra flera fordon och ett fordon kan ha 

flera förare. Detta innebär att en förare kan föra fordon i kolonnkörning eller vid rangering 

av fordon. Tillstånd för försök krävs normalt.

 Förarens skyldigheter regleras, föraren ska inte vara straffrättsligt ansvarig och inte ha 

övervakningsansvar, om fordonet begär det ska föraren kunna ta över körningen. Föraren 

har dock ansvar för sådant som systemet inte klarar av – te.x. bältande av barn, 

lastsäkring.

 Krav på automatiserade fordon regleras – t.ex. fordonet ska kunna stanna på säkert sätt 

då det inte klarar av att hantera situationen. 

 Nya brott införs för den som färdas i fordonet, rattfylleri vid automatiserad körning, otillåtet 

förande av automatiserat fordon, olovlig körning av automatiserat fordon och grov 

vårdslöshet vid automatiserad körning



Ny lag och en ny förordning om 
automatiserad fordonstrafik

 Ägaransvar införs, under automatiserad körning är fordonsägaren ansvarig för att 

fordonet förs enligt gällande bestämmelser för trafiken. När fordonet förs i strid 

mot bestämmelserna i trafikförordningen föreslås ägaren få betala en 

sanktionsavgift för en motsvarande trafikförseelse. Efterlevnaden ska kontrolleras 

av polis eller bilinspektör och Transportstyrelsen beslutar om sanktionsavgift. 

Ägare = dem som är antecknad i vägtrafikregistret

- Förslaget innebär att lagöverträdelser med automatiserade fordon blir 

avkriminaliserade.



Insamling av data och lagring av 
data i automatiserat fordon

 Mot bakgrund av införandet av en sanktionsavgift och bestämmelser om förarens 

ansvar behövs ett sektorsspecifikt regelverk för personuppgifter i syfte att utreda 

ansvar (både straffrättsligt och civilrättsligt) under automatiserad körning. 

 Efter en incident eller en olycka, eller efter en överträdelse av trafikregler, finns ett 

behov av att klargöra om en förare eller ett automatiskt körsystem har fört 

fordonet vid den aktuella tidpunkten 

 Den som har tillverkat eller tillhandahållit ett sådant automatiserat fordon att 

samla in och lagra uppgifter om följande; 

▪ aktivering och Inaktivering automatiserad körning,

▪ fordonets begäran till förare att övergå från automatiserad körning till manuell 

körning och

▪ – felmeddelanden från fordonet under tiden det framförs automatiserat.



Anpassning av väginfrastrukturen
 Utredningen konstaterar att enhetlighet och en tydlig utformning är viktig för denna teknik 

Det behövs dock ytterligare kunskapsunderlag. Det bör utredas hur infrastrukturen 

behöver anpassas för att stödja automatiseringen och digitaliseringen av 

transportsystemet. 

 Det bör utredas vilka förändringar väglagen (1971:948), lag (1998:814) med särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och plan- och bygglagen (2010:900) och i 

föreskrifter på området. Det kan också finnas behov av att anpassa rekommendationerna i 

Vägar och Gators Utformning, VGU, i förhållande till automatiserade fordon.



Två nya vägmärken

Det införs två nya vägmärken och två nya symboler:

 a) Påbjuden körbana eller körfält för automatiserade motordrivna m fler än två hjul.

 b) Påbjuden körbana eller körfält för automatiserat motorredskapklass II.

 c) Symbol för automatiserade motordrivna fordon med fler än två hjul.

 Symbol för automatiserade motorredskap klass II.



Automatiserade fordon i lokal 
och regional miljö – ny SKL skrift



Vad är ett automatiserat fordon?



Ett urval av möjliga effekter

1 Kapacitet och trafikflöden

2 Parkering

3 Kollektivtrafik

4 Fysisk infrastruktur



Hur kan kommuner och landsting 
förhålla sig till utvecklingen?

 Ta fram en inriktning

 Bevaka utvecklingen och utveckla egen kunskap

 Inkludera frågan i framtida strategiarbeten

 Samverka och lär av andra

Delta i försöksverksamheten



Sammanfattning: Skriften täcker in både detaljfrågor och övergripande 
strategifrågor

Utvecklingen osäker, inte läge att börja ändra i översiktsplaner riktigt ännu.

Beroende på vilken automationsnivå som det talas om har utvecklingen 
gått olika långt. De flesta nya bilar har förarstödjande teknik redan idag, 
men talar vi fullskalig implementering av automatiserade fordon talar vi 30 
år framåt i tiden.

Branschen säger sig vara redo leverera tekniken, men innan regelverket 
är på plats som är anpassat inklusive standarder…

Hur börja?
Ta fram en strategi och fundera över hur ni vill hantera denna teknik i 
framtiden. Lär av varandra.

Hur påverkar de olika automatiseringsnivåerna din kommuns planering i 
nutid och framtid?

Den aktör som är proaktiv och lyckas ta tillvara på möjligheterna har 
mycket att tjäna på utvecklingen

Ladda ned på webbutik.skl.se



På gång på SKL i övrigt

Ny beläggningshandbok 10 skrifter slås ihop till en

 Förhindra fordonsattacker med fordon stadsmiljö – stödmaterial

 Bilmålvaktsutredning och stöd om 25 miljoner att kunna sökas 2018,2019,2020

 Verktyget gatustatistik för DoU växer så det knakar, vill din kommnun vara med?

 Fri kollektivtrafik för ungdomar i sommar, kort tid, praktiska utmaningar

 Peaktider i kollektivtrafiken – hur utjämna efterfrågetoppar, idéer och möjligheter

 Bland mycket annat…

 Trafik och gatudagarna 2018, 1-2 oktober, vill du föredra något?hör av dig till mig



TACK!

Erik.levander@skl.se


