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SAMMANFATTNING
Bilismen har historiskt sett till stor del präglat utformandet av våra städer. I takt med att
befolkningen ökar och allt fler människor bosätter sig i städer blir konkurrensen om
stadens ytor allt högre. Trafiken i städerna präglas av trängsel och leder till sämre
luftkvalitet och miljöförstöring. Förutom detta så dör 1.2 miljoner människor
i trafiken varje år och 90-95 procent av alla trafikolyckor beror på ett
mänskligt fel av föraren. Vad händer om vi tar bort föraren från bilen?
Forskning visar på att autonoma fordon drastiskt kan minska såväl olyckor
som trängsel i våra städer. Om autonoma fordon används tillsammans
med delade lösningar, i form av olika samåkningstjänster, kan antalet bilar
i världen minska markant.
För att utvecklingen ska få ett önskvärt utfall måste Sveriges kommuner börja
planera för autonoma fordons introduktionpå marknaden nu. Sveriges kommuner
måste vara med och styra utvecklingen i den riktning de vill för att privata
aktörer och marknadskrafter inte ska ta över.
Den här uppsatsen bidrar med något nytt till forskningen kring autonoma fordons
påverkan på planeringen av våra städer, genom en undersökning gjord på Sveriges
50 största kommuner. Undersökningens resultat visar på den kommunala planeringsverksamhetens inställning till autonoma fordon och vilka anledningar som gör
att inte fler kommuner behandlar frågan i den översiktliga planeringen.
Teknikutvecklingen för autonoma fordon går snabbt och nästan alla stora biltillverkare
uppger att de kommer lansera helt autonoma fordon på marknaden 2020. Även om
det saknas kunskap kring hur den här tekniken kan komma att påverka våra städer,
och på vilket sätt Sveriges kommuner bör planera för det, så är det viktigt att vara med
och resonera kring konsekvenser nu. Det kan till exempel göras genom att ta fram
framtidsscenarier, och utifrån dem diskutera vad som behöver göras nu för att nå dit.
Den här uppsatsen presenterar fyra framtidsscenarier för autonoma fordon som
beror på hur proaktiv planering som bedrivs i Sveriges kommuner, och om det sker i
samband med att delade lösningar anammas av allmänheten. Tanken är att scenarierna
ska uppmana till handling och utmana Sveriges 50 största kommuners antaganden
kring den här framtida utvecklingen. Scenarierna visar på vikten av proaktiv
planering för att styra utvecklingen av autonoma fordon i en miljömässigt
och socialt rättvis och hållbar riktning.

Nyckelord: autonoma fordon, självkörande fordon, förarlösa fordon, digitalisering,
automatisering, autonom mobilitet, framtidsscenarier, fysisk planering, proaktiv
planering, reaktiv planering, översiktlig planering, stadsplanering, trafikplanering
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1. INLEDNING
Människans möjlighet att förflytta sig är och har länge varit ett betydande villkor för
städers uppkomst, utveckling och utformning. Genom historien har framtagandet av nya transportsätt förändrat människans behov av att förflytta sig. Ett förändrat
mobilitetsbehov efterlyser i sin tur en förändrad infrastruktur och nya färdmedel.
Det sker därmed en ständig växelverkan mellan människans möjlighet till och behov
av mobilitet (Hydén 2008, sid. 11). Dagens allt mer digitaliserade samhälle har skapat
ett behov av ständig uppkoppling människor emellan så väl som mellan människor
och föremål. Denna utveckling har skapat möjligheter att på ett digitalt sätt både
efterlikna och ibland överskrida människans förmåga att ta in, bearbeta och
använda information på ett intelligent sätt. I framtiden kommer statistik och
matematiska modeller att komplettera och ibland ersätta mänskliga bedömningar.
En trend som allt oftare lyfts fram är utvecklingen mot en digitaliserad och
automatiserad mobilitet där självkörande eller förarlösa fordon blir
transportmedlet. Dessa fordon kontrolleras på egen hand med hjälp av
autonoma system utan inblandning av en mänsklig förare.
Bilismens explosionsartade framväxt under 1900-talets andra hälft är kanske det mest
tydliga exemplet på hur mobilitet omformat våra samhällen på ett strukturellt plan. Vi
har även genom att prioritera bilen i stadsutvecklingen till stor del befäst bilberoendet
i våra städer, och bebyggelsens struktur har fått anpassa sig därefter (Hydén 2008, sid.
20, 37f). Nu år 2017 står Sverige, likt många andra länder, inför ökade trängselproblem
i trafiken och ökad konkurrens om markytor i städerna. Att vi behöver förändra hur vi
förflyttar oss i staden är de flesta överens om idag (Lund 2016, sid. 1).
Det finns ett stort intresse och en vilja i kommunerna att arbeta för ett minskat bilberoende, ökad säkerhet i trafiken och energieffektivare transporter. Även om många
kommuner säger sig planera för en prioritering av gång och cykeltrafik så tyder
mycket på att vi fortfarande har ett hierarkiskt trafiksystem där bilen prioriteras högst.
Nuvarande planeringsinriktning ger i praktiken fler och längre motoriserade transporter,
inte färre (SKL & Trafikverket 2010, sid. 5). Trängsel hanteras i många fall med
ytterligare infrastrukturlösningar i form av fler och bredare vägar. Denna strategi har
dock sina begränsningar då markanvändningen är fast ändamålsenlig och underkastar
alla konkurrerande användningsområden. Investeringar i infrastruktur är oerhört
kostsamt och samtidigt visar en mängd forskning på att det är omöjligt att bygga sig ur
trängsel (Goodwin 1996; Cervero & Hansen 2002; Noland & Lem 2002; Rohr et al . 2013).
Förutom trängselproblem så bidrar bilen till att fler än 1.2 miljoner människor dör i
trafiken varje år, vilket gör trafikolyckor till den ledande dödsorsaken globalt sett
(WHO 2015, sid. 7). Mellan 90 och 95 procent av alla olyckor i trafiken beror på
den så kallade mänskliga faktorn (Forward 2008, sid. 198). De allra flesta olyckorna
beror alltså inte på yttre omständigheter såsom dåligt väglag eller tekniskt fel,
utan helt enkelt på mänskliga misstag. Genom att frånta människor köruppgiften
och därmed avlägsna den mänskliga faktorn från trafiken har autonoma fordon
potentialen att dramatiskt minska såväl antalet olyckor som trängseln i trafiken
(Kockelman et al. 2015 sid.12; Milakis et al. 2017, sid. 64; Rigol 2014, sid. 26; OECD
2015, sid. 6; Ticoll 2015, sid. 2; Guerra 2015, sid. 2; Childress et al. 2014, sid. 2).
Trots att bilen förknippas med rörelse står den stilla 96 procent av sin livstid
(Lundin 2008, sid. 48). I en rapport från Berkeley Universitet från 2011 konstaterades
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att det fanns runt en miljard parkeringsplatser enbart i USA, vilket motsvarar
fyra gånger fler parkeringsplatser än antalet bilar i landet (Chester et al. 2011,
sid. 29f). Det är en häpnadsväckande stor del av världens allt mer dyrbara
mark som tillägnas tomma parkeringsplatser och stillastående bilar.
Men för första gången i historien kan forskare se slutet på trängselproblem,
ytkrävande parkeringsplatser och trafikolyckor. Allt fler förutspår en teknisk
utveckling med autonoma fordon som totalt omkullkastar synen både på hur vi lever
och rör oss i staden, men även på vilket sätt staden kan komma att utformas i
framtiden. Autonoma fordon ska förutom att reducera trängsel och minska olyckor
i trafiken även frigöra stora ytor som tidigare tillägnats bilen i form av exempelvis
parkeringar och ytkrävande trafiklösningar. Samtidigt påpekar de flesta att tekniken
i sig aldrig kan lösa stadens alla problem. Än så länge är konsekvenserna av
utvecklingen med autonoma fordonen och hur tekniken kommer tas emot av
samhället ytterst oklara. En del är mer övertygade än andra och i dagsläget förutspås
allt från enbart en förbättring i komfort och säkerhet till en djupgående förändring i
resebeteende och omstrukturering av hela transportsystemet (Guerra 2015, sid. 5).

Alla stora
biltillverkare
anger att de
kommer lansera
självkörande bilar
på marknaden
kring år

2020

Inom de kommande åren kommer politiska regelverk, fysisk planering och andra
trender inom mobilitet och digitalisering att påverka vilken riktning utvecklingen tar och
därmed skalan av de effekter autonoma fordon får på vårt samhälle (Guerra 2015, sid. 1;
Milakis et al. 2017, sid. 63). I princip alla större fordonstillverkare anger att de kommer
lansera självkörande bilar på marknaden kring år 2020 (Kristofferson et al. 2017, sid.
7). Har vi gått varvet runt? Kommer bilen än en gång att vara i centrum för en av de
viktigaste förändringarna av människors mobilitet? Om så är fallet kommer städers
planerare att omfamna den nya tekniken likt planerare omfamnade bilen
under 1960 och 70-talet?
Den här uppsatsen avser att undersöka de olika riktningar utvecklingen med
autonoma fordon kan ta och vad tekniken kan ha för effekter på fysisk planering.
Kommer de autonoma fordon främst användas som en delad lösning, i form
av samåkningstjänster, eller på samma sätt som dagens privatägda personbilar?
Kommer utvecklingen leda till en ökad eller minskad bilism? Kommer tekniken
bidra till utglesning av våra städer eller kommer de fortsätta förtätas?
Många av fördelarna med autonoma fordon som forskningen tar upp får störst
genomslag vid ett scenario där majoriteten av alla fordon är autonoma, och när delade
lösningar har anammats av samhället. Men insikten om att autonoma fordon
kan bli betydligt mer effektiva än andra transportmedel och generera en ökad
bekvämlighet, där du som förare inte längre behöver köra, leder många till tanken att
allt fler kommer välja den privatägda bilen framför kollektivtrafiken.
Konsekvenserna av detta samt möjligheten för barn, äldre, blinda och andra som
idag inte tillåts att köra möjliggör för en potentiellt enorm marknad som kan
leda till betydligt fler fordon och ökad trängsel på vägarna. Det här utfallet innebär
att utvecklingen går åt motsatt riktning än vad dagens politiska målsättning
för hållbara städer innebär. Det skulle vara en utveckling av mobilitet som kan
innebära att alla äger varsitt autonomt fordon som dessutom kan köra runt och göra
ärenden åt oss hela dagarna, vilket skulle leda till en kraftigt ökad bilism i
samhället. I det här fallet skulle de positiva effekterna av autonoma fordon vara
begränsade, obefintliga eller i vissa aspekter istället ett hot för hållbar utveckling.
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BAKGRUND
Det har på senare tid gjorts flera intressanta studier kring den tekniska dimensionen
av autonoma fordon, men inte lika många om dess effekter på vår fysiska miljö
(Guerra 2015, sid. 2). Autonoma fordon beräknas lanseras på marknaden inom de
närmaste åren, samtidigt finns det satsningar på infrastruktur baserad på dagens
konventionella transportteknik som sträcker sig upp till 20-30 år in i framtiden.
Autonoma fordon visar en potentiell utveckling som kan få betydande konsekvenser
både för långsiktiga investeringar men även för samhällsplanering på en övergripande
nivå (Childress et al. 2014, sid. 2; Arrias et al. 2014, sid. 7). Även om det finns stora
frågetecken kvar kring vilka effekter autonoma fordon får på vår infrastruktur och
samhällsplanering i stort, så bör denna tekniska revolution tas i beaktning när
långsiktiga kommunala planer utformas. Vår uppsats undersöker den svenska
kommunala planeringsverksamhetens medvetenhet och inställning till autonoma
fordon och visar på olika konsekvenser det kan leda till beroende på
olika framtidsscenarier.
				
Anledningen till att vi genomför undersökningen på Sveriges kommuners planeringsverksamhet är dels att forskning pekar på att en proaktiv planering krävs för att
utvecklingen av autonoma fordon ska få ett önskvärt utfall, såväl för miljön som ur ett
socioekonomiskt perspektiv. En annan anledning är ett påstående från regeringens
särskilda utredare för SOU 2016:28 “Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet”,
Jonas Bjelfvenstam. I DN debatt (publicerad 2016-10-09) framhåller han med
viss förvåning att den kommunala planeringen för en högre automatiseringsgrad
i vägtrafiken än så länge är mycket begränsad. Han menar vidare att det kommunala
stadsplaneringsarbetet borde inrymma åtminstone grundläggande resonemang om hur
en alltmer automatiserad vägtrafik skulle kunna påverka stadsrummet (Bjelfvenstam
2016). Vårt arbete undersöker hur ett sådant grundläggande resonemang kan se ut
och om kommunerna har den kunskap som krävs för att föra sådana resonemang. Det
här är första gången som någon undersöker och dokumenterar om och hur Sveriges
kommuner förbereder för vad som potentiellt kan bli den mest transformativa
teknikutvecklingen som vägtrafiken sett sedan massproduktionen av bilar.

”Hög tid att anpassa
för de självkörande
bilarna”

- Jonas Bjelfvenstam

Den självkörande bilen styrs av ett flertal
olika system som tillsammans gör fordonet
autonomt. Både Radarsensorer och videokameror upptäcker och analyserar andra
objekt i den fysiska miljön såsom andra
fordon, gångtrafikanter och cyklister men
även trafikljus och vägskyltar. Lidarsensorer hjälper till att identifiera körfältsmarkeringar och vägkanter genom att
skjuta ut ljuspulser i sin omgivning.
Ultraljudssensorer i hjulen hjälper till att
upptäcka närliggande objekt och med GPS
avgörs bilens position i sin omgivning.
Bild 2. Parrish 2015.
Men det räcker inte att den autonoma bilen kan “se” sin omgivning. Fordonet måste
Hur
fungerar
ett
autonomt fordon?
också uppskatta andra objekts troliga beteenden och avsikter för att bedöma en
situation och fatta ett beslut. Detta kräver en form av artificiell intelligens som
den autonoma bilen sköter via ett centralt datorsystem som analyserar all data från
samtliga system för att kontrollera styrning, acceleration och broms (Ticoll 2015, sid. 22f).
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Nivåer av automatisering:

Autonoma, automatiserade, förarlösa och självkörande fordon representerar en rad
överlappande beskrivningar för en ökad digitaliserad mobilitet. Ännu finns ingen
etablerad definition av autonoma fordon, såväl nationellt som internationellt.
Inom ämnet autonoma fordon används istället klassificeringar av automatisering
i olika nivåer. Den klassificering som förefaller ha fått störst genomslag och som
den här uppsatsen utgår från är en femgradig skala framtagen av Society of
Automotive
Engineers (SAE). I tabellen nedan visas SAE International’s
rekommenderade skala som i störst utsträckning används i den litteratur vi studerat.
Nivåerna utgår främst från hur kontrollen över fordonet sköts. När vi i den här
uppsatsen använder begreppet autonoma fordon, och ingen specifik nivå nämns,
refererar vi till nivå fyra och nivå fem av automatisering. Den största skillnaden
mellan de två nivåerna är att i nivå fyra förväntas föraren kunna ta över kontrollen
om fordonet inte kan hantera en komplex situation. I nivå fem ska fordonet
kunna hantera alla situationer och fordonet kan därför vara helt förarlöst.

AUTOMATISERINGSNIVÅER

Nivå Namn

Beskrivning

5

Full automatisering

Ett automatiserat körsystem har kontroll över köruppgiften i alla trafiksituationer och
miljöer som den fysiska föraren klarar av. Fordonet kan vara förarlöst.

4

Hög automatisering

Ett automatiserat körsystem har kontroll över köruppgiften i vissa trafiksituationer.
Det finns en förare i fordonet, men föraren behövs inte när fordonet är inställt på
självkörande läge. Exempelvis kan självkörande fordon vara tillåtet på en viss vägsträcka, men när det tillåtna området upphör måste föraren ta över. Om föraren inte
reagerar på lämpligt sätt kan fordonet ändå hantera situationen.

3

Villkorlig
automatisering

Ett automatiserat körsystem har kontroll över köruppgiften i vissa trafiksituationer
under förutsättning att föraren reagerar på ett lämpligt sätt när systemet begär att
föraren ingriper.

2

Partiell
automatisering

Ett eller flera förarstödjande system hjälper föraren i vissa trafiksituationer att styra,
accelerera och bromsa under förutsättning att föraren har kontroll över andra delar av
köruppgiften.

1

Förarstöd

Ett förarstödjande system hjälper föraren i vissa trafiksituationer att antingen styra
eller accelerera/bromsa under förutsättning att föraren har kontroll över andra delar av
köruppgiften.

0

Ingen automatisering Föraren har fullständig kontroll över alla aspekter av köruppgiften, även om varningsoch interventionssystem stödjer föraren i detta.

(SAE International 2016, sid. 17, 19f)
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PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE
Den här uppsatsen har inte ambitionen att visa konkreta förslag på hur Sveriges
kommuner bör planera för autonoma fordon, däremot har den som målsättning
att belysa tänkbara konsekvenser den tekniska utvecklingen kan ha på den fysiska
miljön. Denna ansats kan i förlängningen möjligen bidra till utpekandet av faktorer
som är värda att beakta i kommunal planering för framtida stadsutveckling.
Uppsatsens problemformulering utgår från en hypotes att de flesta av Sveriges 50
största kommuner inte planerar proaktivt för autonoma fordon. Samtidigt visar såväl
nationell som internationell forskning att det är just en proaktiv planering som krävs
för att samhällseffekterna av autonoma fordon ska bli ekonomiskt, miljömässigt och
socialt hållbara (SOU 2016:28; European commission 2016b, sid. 1; Arrias et al. 2014,
sid. 58; Kristoffersson et al 2017, sid. 8). Därmed identifierades en kunskapslucka inom
svensk planering för autonoma fordon, och detta la grunden för den här uppsatsen.
Syftet är att undersöka om och hur den kommunala planeringsverksamheten bemöter
ny teknik i form av autonoma fordon, och hur fysisk planering kan fungera som ett
verktyg för att bemöta detta. Genom att fördjupa kunskapen om autonoma fordons
effekter på vår fysiska miljö syftar uppsatsen till att undersöka fyra
framtidsscenarier för autonom mobilitet och att visa på vilka beslut som kan
leda fram till dem.

Frågeställningar:

- Hur bemöter Sveriges 50 största kommuner utvecklingen av autonoma fordon i deras
översiktliga planering?
- Vilka skäl ligger till grund för att inte planera för autonoma fordon?
- Vilka framtidsscenarier är tänkbara för utvecklingen av autonoma fordon?
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Textens disposition

I kapitel ett introduceras bakgrunden till uppsatsens problemformulering,
samt syfte och avgränsning.
I

kapitel

två

presenteras

och

diskuteras

uppsatsens

valda

metoder.

I kapitel tre redogörs forskningsöversikten som till stor del utformat uppsatsen.
Här beskrivs även uppsatsens teoretiska utgångspunkt som ligger till grund
för uppsatsens analys.
I kapitel fyra redovisas uppsatsens resultat och analys. Kapitlet är uppbyggt av tre
delar - den beskrivande delen, den undersökande delen och den analytiska delen.
Del ett - Den autonoma utvecklingen. I den beskrivande delen redogörs kortfattat bilens
roll i staden - igår, idag och imorgon samt förutsättningar för en autonom utveckling.
Del två - Planerar Sveriges 50 största kommuner för autonoma fordon? I den
undersökande delen presenteras och analyseras uppsatsens enkät och intervju.
Resultatet av undersökningarna skildrar hur det i dagsläget på en översiktlig
nivå planeras för autonoma fordon i Sveriges 50 största kommuner.
Del tre - De fyra framtidsscenarierna 2040. Den analytiska delen tar sin grund i den
teoretiska utgångspunkten och kopplar samman del ett och två av kapitlet.
Här skildras fyra framtidsscenarier för utvecklingen av autonoma fordon,
samt konsekvenser av beslut som fattas idag.
I kapitel fem förs en diskussion med huvudfokus på en liknande undersökning
utförd i USA.
I det avslutande kapitlet, kapitel sex, ges slutsatser kring frågeställningarna
och syftet. Slutligen rekommenderas vidare läsning i form av en utredning
som förväntas vara klar under hösten 2017. Utredningen ska fungera som
en informationsskrift angående autonoma fordon, riktad till kommuner.

Fördelning av arbete

Denna uppsats har två författare och i stora drag är arbetet planerat och utfört
tillsammans. Största delen av de inledande kapitlen är skrivna tillsammans, då
exempelvis formulering av syfte och problemformulering var lämpligt att göra
gemensamt. Även val av metod och teoretisk utgångspunkt gjordes gemensamt
men i forskningsöversikten redogjordes för en rapport var. I uppsatsens
undersökande del, hade Josefin Axén huvudansvar för mailenkäten och
Axel Hansson huvudansvar för intervjun. Vidare gestaltas två framtidsscenarier var i del tre av kapitel fyra. Diskussion och slutsats skrevs gemensamt.
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AVGRÄNSNING
Ofta likställs autonoma fordon med självkörande bilar,
men autonoma fordon innefattar mycket mer än bara
personbilar. Utvecklingen berör i hög grad både godsoch distributionstrafik, buss, taxi och olika arbetsfordon. Automatiseringen rör alltifrån sopbilar och
saltbilar till lastbilar i gruvnäringen och traktorer i
lantbruket. Personbilarna är bara en del av denna
utveckling. I den här uppsatsen kommer dock fokus att
ligga på autonom mobilitet i form av persontransport,
främst bilar men även till viss del bussar.

LULEÅ
SKELEFTEÅ
ÖSTERSUND
UMEÅ
ÖRNSKÖLDSVIK
SUNDSVALL
FALUN
BORLÄNGE
KARLSTAD
UDDEVALLA
GÄVLE
TROLLHÄTTAN
ÖREBRO
VÄSTERÅS
UPPSALA
ESKILSTUNA
SOLLENTUNA

Varför kommuner och översiktsplaner?

TÄBY
KALSTAD

I Sverige är det kommunerna som bestämmer hur
marken inom kommunen ska användas och bebyggas.
Denna rättighet ingår i det så kallade kommunala
planmonopolet som är en viktig del av det kommunala
självstyret. Det finns även krav på kommunerna
att ta hänsyn till statliga intressen, exempelvis vägar
och järnvägar, där Plan- och bygglagen (PBL) är det
regelverk som möjliggör och begränsar kommunernas
planläggning. Den kommunala planläggningen kan
i stora drag delas upp i översiktsplan och detaljplan
där översiktsplanen är mer vägledande och detaljplanen är mer genomförandeinriktad (Blücher &
Graninger 2006, sid. 75).

SUNDBYBERG
JÄRFÄLLA
NORRTÄLJE
STOCKHOLM
LIDINGÖ
SÖDERTÄLJE
BOTKYRKA
SOLNA
NACKA
TYRESÖ
HANINGE
NYKÖPING
NORRKÖPING
SKÖVDE
LINKÖPING
GÖTEBORG
BORÅS
MÖLNDAL
JÖNKÖPING
KUNGSBACKA
VARBERG
GOTTLAND

Översiktsplanen visar en samlad bild av kommunens
långsiktiga utvecklingsvilja och hur den fysiska
planeringen kan bidra till att den förverkligas. I
översiktsplanen görs politiska ställningstaganden och
prioriteringar (SKL 2014b, sid. 2). Varje kommun
ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela
kommunen, enligt 3 kap. 1 § Plan- och bygglagen.
Enligt 3 kap. 27§ Plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige minst en gång under
mandattiden pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till kraven i 3 kap.
5 §. Översiktsplanen ska vara en strategisk vägvisare in i framtiden som ska hållas
uppdaterad mot rådande samhällsutveckling. Därför har vi valt att undersöka
kommunala översiktsplaner, här om någonstans kan kommunen beskriva hur autonoma
fordon skulle kunna påverka den fysisk planeringen i kommunen. Autonoma fordon
kommer troligtvis även påverka infrastrukturfrågor på statlig nivå, som kommunen inte
har rådighet över. Omfattande infrastrukturfrågor styrs till stor del av andra aktörer än
kommunen och inkluderas därför inte i vår undersökning. Det är den samlade bilden
av kommunens långsiktiga utvecklingsvilja som vi vill undersöka i den här uppsatsen.

Varför Sveriges 50 största kommuner?

Anledningen till att undersöka större kommuner är att dessa mer troligtvis har de
resurser som krävs för att resonera kring och överväga konsekvenser av autonoma
fordon. Det finns givetvis små kommuner med stark ekonomi men sannolikheten att
en kommun planerar för autonoma fordon bedöms vara större ju större kommunen är.
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VÄXJÖ
HALMSTAD
KALMAR
HÄSSLEHOLM
KARLSKRONA
HELSINGBORG
KRISTIANSTAD
LUND
MALMÖ

Vår enkätundersökning
skickades ut till Sveriges 50
största kommuner. I kartan
ovan är de kommuner som
svarat på enkäten markerad
med en grön prick och de som
inte svarat med en röd prick.

2. METOD
Som metod för den här uppsatsen används metodologisk triangulering med en
kombination av huvudsakligen dokumentstudier, tillsammans med en mailenkät och
en intervju. Metodologisk triangulering kan användas för att betrakta fenomenet
autonoma fordon och kommunal fysisk planering ur fler än ett perspektiv. Det
möjliggör även en jämförelse av dokumentstudien med en undersökning av dagens
kommunala planverksamhet. Genom att göra en metodologisk triangulering kan
olika upptäckter bekräftas eller ifrågasättas genom jämförelse av de olika metodernas
resultat (Denscombe 2009, sid. 185f). I den här uppsatsen kompletteras befintlig
forskning om ämnet autonoma fordon, i dokumentstudien, med en undersökning
om hur den kommunala planeringsverksamheten i Sveriges 50 största kommuner
förhåller sig till fenomenet, i en enkät och en expertintervju. Metoden för
analys är scenarioteknik och beskrivs under rubriken teoretisk utgångspunkt.
Genom att jämföra vår granskning av Sveriges 50 största kommuners översiktsplaner
som vunnit laga kraft med resultatet från enkäten förväntas planering för autonoma
fordon i svensk kommunal översiktsplanering kunna ringas in och analyseras.

Dokumentstudie

Ett sätt att samla in data är att studera olika typer av dokument. Dokumentära källor
ses som ett bra komplement till enkäter och intervjuer. De dokument som studerats är
huvudsakligen forskningsrapporter, internationella organisationers policydokument
och även statliga publikationer. Som skriftlig källa framstår den typen av källor
som objektiva och faktabaserade i stor utsträckning (Denscombe 2009, sid. 295).
Flera av de studerade skriftliga källorna utgår från officiell statistik vilket gör att de
argument som grundas i statistiken är prövningsbara. Förutom forskning har vi även
granskat Sveriges 50 största kommuners översiktsplaner som vunnit laga kraft, vilket
innebär att översiktsplanen genomgått den lagstadgade process som krävs enligt
plan- och bygglagen. Detta för att se om och hur Sveriges 50 största kommuner planerar
för autonoma fordon. I forskningsöversikten går vi igenom våra två huvudsakliga
skriftliga källor, som tillsammans utformat vår undersökning och analys.

Enkät

Som komplement till en dokumentstudie kan bland annat en enkätundersökning
användas. Det är ett sätt att samla in information som används som data för analys
och består av ett antal frågor som knyter an till de saker som undersökningen studerar.
Att använda sig av en enkät vid insamling av data är en metod som lämpar sig
särskilt bra under vissa omständigheter: när det rör sig om ett stort antal respondenter,
när frågan eller frågorna är relativt kortfattade och okontroversiella, vid behov av
standardiserade data utan krav på personlig interaktion och när respondenterna
anses förstå frågorna och sammanhanget (Denscombe 2009, sid. 207f). Enkäter skiljer
sig från intervjuer och dokumentstudier i det att resultatet från dem är information
som respondenterna lämnat som svar på de frågor som ställs. Utformningen och
formuleringen av enkätfrågorna är därför av stor vikt för att få det resultat
som eftersträvas.
Några saker som var viktiga vid utformningen av vår enkät var att vara tydlig i
instruktionerna till respondenten om hur enkäten skulle fyllas i. Det var även viktigt att
hålla oss kortfattade för att inte tappa intresse, samtidigt som det inte får ges utrymme
för feltolkningar. En sista aspekt att ha i åtanke är att det kan vara positivt att ha både
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öppna och fasta frågor (Denscombe 2009, sid. 216-221), i vårt fall lämnade vi ett svarsalternativ öppet för kommunerna att med egna ord beskriva anledningen
bakom sina svar.
I den här uppsatsen användes e-mail för att skicka ut enkäterna. Denscombe (2009)
beskriver för- och nackdelar med enkäter via e-mail. En fördel är att den här typen
av enkäter är enkla att framställa och även enkla att svara på. Risken är dock att
respondenten inte ger enkäten tillräckligt med tid för att svara på frågorna
noggrant (Denscombe 2009, sid. 215). Svaren till vår enkät var dock i många fall
mer utförliga än vi hade förutsett, vilket var positivt och ledde till ökad förståelse.

Intervju

För att få större insikt i något mer komplexa aspekter av undersökningen,
såsom åsikter, erfarenheter och uppfattningar, används intervju som tredje
metod. Det kan till exempel röra sig om att ha kontakt med en nyckelperson
i en speciell position (Denscombe 2009, sid. 232f), som i den här uppsatsen en
expert i form av en trafikplanerare i en mellanstor svensk kommun.
Det finns olika typer av intervjuer, och de kan utföras personligen eller via internet.
Till den här uppsatsen utfördes en internetintervju i form av mailkontakt. I och med
att den personliga interaktionen inte är en faktor i denna typ av intervju påverkar
inte heller aspekter som kön och ålder den intervjuades svar. Eftersom kontakten är
opersonlig känns den ofta mindre besvärlig och den intervjuade ges tid att reflektera över
frågorna. Det kan i sin tur förbättra kvaliteten i frågornas svar (Denscombe 2009, sid.
249). En intervju ger även oftast mer utförliga och djupa svar än en enkätundersökning.
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METODDISKUSSION
Dokumentstudie

En svårighet i studerandet av dokument om autonoma fordon är bristen på en
vedertagen definition av vad som ingår i begreppet. Detta bidrar till att det är
problematiskt att följa dess utveckling. Den glidande femgradiga skalan som SAE
utvecklat utgör gradvisa förskjutningar mot ökade autonoma system. Var den ena
tekniken börjar och den andra tar vid är inte självklart. Det finns även en svårighet
i att de studerade källorna hänvisar till olika skalor för nivåer av automatisering.
De flesta utgår från SAE femgradiga skala, men viss forskning utgår
från en fyrgradig skala. Det har i dessa fall varit nödvändigt att försöka jämföra
de olika skalorna för att inte göra en felreferering i uppsatsen.
Stor del av den forskning vi tagit del av är från USA. Det är därför viktigt att överväga
vilken fakta som är lämplig att översätta till svensk kontext och vilken som
är specifik för USA. Den svenska forskning vi studerat har dock hjälpt
oss att se likheter och skillnader internationellt.

Enkät

Enkätfrågorna som skickades ut till kommunerna är delvis utformade utefter en
liknande studie som gjorts i USA av Erick Guerra (2015). I rapporten undersöks
hur USAs större städers stadsplaneringsorgan, MPO (Metropolitan Planning
Organizations), förbereder sig för autonoma fordon. Hur planeringsförutsättningarna
skiljer sig åt mellan USAs större städer och Sveriges större kommuner är inget som
kommer att behandlas i detta arbete. En jämförelse av planerares attityd gentemot en
ny teknik som autonoma fordon länderna emellan anses dock vara relevant.
Detta för att belysa ifall problematiken som Guerra identifierar gällande
planering för autonoma fordon är liknande i Sverige som USA. Rapporten beskrivs
mer utförligt i forskningsöversikten.
För att uppnå en så hög svarsfrekvens som möjligt försökte vi vara kortfattade samtidigt
som vi ville vara tydliga nog att undvika missförstånd. Enkäten begränsades till enbart
de frågor som ansågs nödvändiga för att svara till syftet med undersökningen. Innan
enkäten skickades ut rådfrågades även en kommunal översiktsplanerare, en forskare
inom transportmedel på VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), en konsult
på Sweco och en anställd på SKL (Sveriges kommuner och landsting). Detta för att
stämma av tydlighet i frågornas formulering samt relevans inom såväl översiktlig
planering som inom forskning på autonoma fordon. Vår kunskap om autonoma fordon
var begränsad när enkätfrågorna utformades. Därför utformades frågorna mer generella
än specifika. Detta blev problematiskt i de fall respondenten hade större kunskap än oss
inom ämnet och hade svårt att förstå vår avgränsning inom området. Däremot fångades
intresset även från kommuner med lägre medvetenhet i ämnet. En annan viktig aspekt
att ha i åtanke var kommunernas benägenhet att svara på enkäten. Personer anställda
på de kommuner som mer aktivt funderat kring autonoma fordon var förmodligen
mer benägna att svara på enkäten än personer anställda på de kommuner som
inte funderat kring frågan.
Enkäten skickades ut via mail till en eller fler ansvariga personer för den översiktliga
planeringen i respektive kommun. I de fall där fler än en person i samma kommun
svarade på enkäten blev svaren ibland väldigt olika. Detta gav en intressant bild
av att Sveriges kommuner förmodligen inte diskuterat frågan tillräckligt mycket
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för att inom kommunen ha en gemensam ståndpunkt. I vissa fall har kommunens
översiktsplanchef eller planchef skickat vidare enkäten till någon annan person på
avdelningen för samhällsplanering, i de flesta fall till en trafikplanerare. Detta innebär att
uttalande från personer med olika utbildning- och yrkesbakgrunder speglar resultatet.
Enkätens enkla utformning, och att den skickades ut till ett begränsat antal kommuner,
genererar ett bekvämt sätt att identifiera proaktiv planering för autonoma fordon
inom svensk fysisk planering. Med det i åtanke bör generalisering göras med försiktighet. Flyvberg (2003) skriver i “Fem missförstånd om fallstudieforskning” om hur
undersökningar med ett kritiskt urval ofta används för att generalisera ett fenomen
utifrån en enda studie. Flyvberg beskriver dock hur en enkät är betydelsefull för att
förstå i vilken utsträckning ett visst fenomen förekommer i en viss grupp, eller hur de
varierar mellan olika fall. Fördelen med en enkäts stora urval är bredden på svaren
medan den inte fångar djupet i frågan som undersöks (Flyvberg 2003, sid 203). Detta
är en av anledningarna av valet metodologisk triangulering, och enkäten
kompletteras av en intervju.

Intervju

Intervjun har som syfte att från en kommunal trafikplanerare få en bild av hur kommuner
kan planera för en framtid med autonoma fordon. Framförallt är det intressant att
undersöka resonemang som förts inom kommunen angående den tekniska
utvecklingen. I och med att intervjun utfördes via internet, genom en mailkontakt,
finns en risk att frågor missuppfattas. Det finns även en risk att någon annan
än den som intervjufrågorna skickades till, svarar på frågorna. I och med att
en mailintervju ger den intervjuade tid att svara, kan frågorna ha diskuterats
med andra, vilket i vårt fall inte behöver vara negativt. Vår intervju gjordes
inte med syfte att få en persons personliga åsikter utan snarare en bild av hur
resonemangen kring autonoma fordon förts i en medelstor svensk kommunen.
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Scenarioteknik och backcasting

Den här uppsatsen avser bland annat att visa på olika vägar den framtida utvecklingen
av autonom mobilitet kan ta. Att direkt försöka förutsäga konkreta konsekvenser
och effekter av en så oviss framtidsfråga är meningslöst. Den osäkerheten tillsammans
med det långa tidsperspektivet gör att scenarioteknik är lämpligt för att konkretisera
alternativa utfall, och därmed ge en möjlighet till att på ett meningsfullt sätt diskutera
konkreta konsekvenser och effekter. Därför används scenarioteknik som teoretisk
utgångspunkt för den här uppsatsens analys. Denna spänning mellan att förutsäga
framtiden och planera i nuet är inte på något sätt nytt inom planeringsfältet eller
exklusivt för diskussioner om osäkerhet gällande ny teknik (Guerra 2015, sid 6).
Scenarioteknik innebär att beskriva olika framtidsbilder som är möjliga efter en
händelseutveckling inom ett område. Vanligtvis beskrivs såväl händelsekedjor
som drivkrafter och motiv hos olika aktörer. När framtidsbilden kombineras
med en beskrivning av vägen dit från idag, så får man ett scenario. Ett scenario
talar inte om hur det kommer att bli utan hur det kan bli. Ofta används flera scenarier
som beskriver olika, tänkbara utvecklingar (Dreborg 1996, sid. 816). Utifrån
scenarierna ska man kunna arbeta sig bakåt och se vad det är som behöver
göras idag för att nå det mest önskvärda utfallet, och detta kallas backcasting.

“Backcasting
används med fördel
till långsiktiga
komplexa frågor
som innefattar
många olika
aspekter av
samhället såväl
som tekniska
utvecklingar och
förändring”

Backcasting går ut på att man börjar i framtiden med att teckna en eller flera framtidsbilder, som vi valt att kalla vinjett 2040. Därefter analyseras under vilka förutsättningar
framtidsbilderna kan uppnås och vilka de olika aktörernas roll är i sammanhanget.
Dreborg (1996) skriver i “Essence of backcasting” när backcasting är användbart.
Metoden används med fördel till långsiktiga komplexa frågor som innefattar många
olika aspekter av samhället såväl som tekniska utvecklingar och förändring.
Huvudfokus är ofta ett upplevt samhällsproblem av stor betydelse (Dreborg 1996,
sid. 814). Redan existerande perspektiv, det tänkbara, utgör grunden i backcasting.
Genom att sedan ta fram scenarier kan det som just nu är tänkbart vidgas, och nya
perspektiv öppnas upp. Dreborg (1996) listar även en rad egenskaper hos frågor som
gynnas av backcasting, de är: komplexa undersökningar som påverkar flera sektorer
och nivåer av samhället, undersökningar som kräver omfattande förändringar, när
rådande trender är del av problemet och när tidshorisonten är tillräckligt lång för att
ge utrymme att göra medvetna val (Dreborg 1996, sid. 816). Problemformuleringen
för den här uppsatsen stämmer till stor del överens med alla de nämnda egenskaperna
som gynnas av backcasting. De fyra vinjetterna för 2040 bildar tillsammans
med backcasting fyra framtida scenarier för utvecklingen av autonoma fordon.

Explorativa och strategiska scenarier

Börjeson et al. (2006) har skrivit en guide för användandet av scenarier och delar in
scenariotekniken i tre olika kategorier beroende på vilket syfte undersökningen har.
Prediktiva scenarier är kopplat till frågan ”vad kommer hända?”, normativa scenarier
är kopplat till frågan ”Hur kan ett specifikt mål uppnås?” och explorativa scenarier är
kopplat till frågan ”vad kan hända?”. I den här uppsatsen är frågan “vad kan
hända (med våra städer vid utvecklingen av autonoma fordon)?” och explorativa
scenarier kommer därför tillämpas.
Målet med explorativa scenarier är att undersöka möjliga utvecklingar eller situationer,
vanligtvis utifrån en rad olika perspektiv. Ett typiskt tillvägagångssätt är att flera olika
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scenarier arbetas fram för att omfatta en mängd olika möjliga utvecklingar. Explorativa
scenarier utarbetas med en lång tidshorisont och tillåter därför större strukturella och
betydande förändringar. Vidare tar de explorativa scenarierna ofta sin utgångspunkt i
framtiden istället för att se till nuläget. Explorativa scenarier lämpar sig bra som hjälpmedel till att undersöka en utveckling som en viss målgrupp behöver ta hänsyn till.
Det kan till exempel handla om att användaren har någorlunda bra kunskaper om hur
ett system fungerar i nuläget men är intresserad av att undersöka konsekvenserna av
alternativa utvecklingar. Det kan även handla om situationer där faktorerna som
underbygger scenarierna är okända, till exempel en snabb förändring som
delvis kan leda till en oönskad framtid. Explorativa scenarier lämpar sig
bäst för strategiska frågor (Börjeson et al. 2006, sid. 727).
Inom explorativa scenarier görs ännu en uppdelning - mellan externa scenarier och
strategiska scenarier. Externa scenarier svarar till vad som kan hända med utvecklingen
av externa faktorer. Strategiska scenarier svarar till vad som kan hända om vi agerar på
ett visst sätt. Målet med strategiska scenarier är att förklara en rad möjliga konsekvenser
av strategiska beslut och fokuserar på interna faktorer som själv går att påverka. Även om
fokus ligger på interna faktorer så tar strategiska scenarier hänsyn till externa aspekter.
De kan beskriva hur konsekvenserna av ett beslut kan variera beroende på vilken
framtida utveckling som sker. Ett typiskt tillvägagångssätt
är att ställa olika policys inverkan mot varandra och sedan
SCENARIETEKNIK
studera de eventuella utfallen. Användandet av strategiska
scenarier lämpar sig väl för beslutsfattare av olika slag
(Börjeson et al. 2006, sid. 727f). I den här uppsatsen kommer
strategiska scenarier utformas, där de interna faktorerna PREDIKTIVA EXPLORATIVA NORMATIVA
kretsa kring hur pass proaktiva beslut som fattas inom den
kommunala samhällsplaneringen och de externa faktorerna
beror på hur väl delade lösningar anammas av allmänheten.
EXTERNA STRATEGISKA
Inspirationen till detta beskrivs i forskningsöversikten.

Forskningsöversikt

BACKCASTING
Forskning kring autonoma fordon har fram tills nu
huvudsakligen lagt fokus vid de tekniska aspekterna,
och endast ett fåtal för ett inledande resonemang kring samhällseffekter och fysiska
effekter av dem. Största delen av den studerade litteraturen har sitt ursprung i
USA och visar på potentiella nyttor i fråga om färre olyckor i trafiken, förbättrade
restider, minskad bränsleförbrukning och ett minskat behov av parkering - särskilt i
centrala delar av våra städer. Det finns dock två rapporter som huvudsakligen
lagt grunden för utformningen av vår undersökning och uppsats.

Den första rapporten heter “Planning for Cars That Drive Themselves”, skriven av Eric
Guerra, och undersöker hur större städers stadsplaneringsorgan, MPOs, förbereder
sig för autonoma fordon. Rapporten har sin bakgrund i ett påstående att planerare
historiskt sett missbedömt urbana mobilitetsfrågor och misslyckats med att förbereda
samhället för ny transportteknik. Påståendet gjordes av Donald Shoup som är professor
i stadsplanering vid UCLA, han menar att planerare har bidragit till att skapa
“perhaps the greatest [planning disaster] of all time” (Guerra 2015, sid. 2).
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“... planners helped
create “perhaps the
greatest [planning
disaster] of all time”

- Donald Shoup

Med bilens lansering i början av 1900-talet som exempel redogör Guerra för två olika
attityder planeringsprofessionen visat upp gällande planering för ny transportteknik.
Den första attityden är teknikoptimism, där tekniken i sig tros kunna lösa stadens alla
problem. Den andra attityden grundas i ignorans kring ny transportteknik som en
faktor för stadsomvandling. Guerra menar att vi i dagsläget står inför ett potentiellt
paradigmskifte inom mobilitet, och att planerare återigen kan misslyckas med att
påverka relationen mellan stadsutveckling och en ny transportteknik. Misslyckandet
kan ske antingen genom att inte förstå eller underskatta den autonoma bilens påverkan
på samhällsutvecklingen, eller genom att se tekniken i sig som en lösning för samtida
planeringsproblem, såsom; trafikstockningar eller klimatförändringar (Guerra 2015,
sid. 2).
Vid en granskning av USAs 25 största MPOs regionala transportplaner (RTP) fann
Guerra att enbart Philadelphia kortfattat nämnde autonoma fordon. Guerra intervjuar
planerare från de 25 största MPOs och undersöker varför det är så få som planerar för
autonoma fordon (Guerra 2015, sid. 4). I tabellen nedan sammanfattar Guerra fem
huvudskäl de intervjuade angav till varför de inte har inkorporerat autonoma fordon
i sina långsiktiga planer. Osäkerheten om teknikens genomslag och dess effekter på
planering spelar tydligast roll medan osäkerheten kring andra parallellt framväxande
tekniker och dess inverkan på infrastruktursatsningar också spelar en viss roll. Även
frågor som berör politiska beslut och långsiktiga investeringar var en framträdande
svårighet i de flesta intervjuer. Brist på kunskap och skepsis spelade bara en svag
roll, men Guerra menar att det skett en förändrad inställning på bara några år, något
som vittnar om den snabba takten i den tekniska utvecklingen (Guerra 2015, sid. 4).
RESULTAT UNDERSÖKNING I USA

Anledning

Påverkan Sammanfattning

Omedvetenhet Mycket
svag

De intervjuade är väl medvetna om den tekniska utvecklingen, lagstiftningsmiljön, och
de potentiella effekterna av autonoma fordon. Däremot var många planerare mindre
medvetna när de startade processen med deras nuvarande RTP, för upp till 7-8 år
sedan.

Skepsism

Svag

De flesta intervjuade tror att effekterna troligtvis, men inte helt säkert, kommer vara
stora. Flera tror att de sannolika effekterna kommer bli marginella, även om de
fortfarande är osäkra.

Osäkerhet

Mycket
stark

Osäkerheten är stor kring när tekniken kommer introduceras, i hur stor utsträckning,
om regleringen kommer möjliggöra eller hindra den, vilka direkta konsekvenser det
kommer ha på vägkapacitet, säkerhet och hur samhället kommer reagera.
Möjligheterna sträcker sig från att leda till en marginell förbättring av komfort och
bekvämlighet till en radikal omvandling i fråga om personligt bilägande och
resmönster, med potentiellt positiva och negativa effekter.

Långt från
dagliga beslut

Stark

Autonoma fordon och deras potentiella effekter ligger för långt ifrån de dagliga
besluten om, och hur, de intervjuade bör investera i och underhålla infrastrukturen.

Bara en av
många nya
tekniker

Stark

Fordonsautomation är bara en av många potentiella tekniska förändringar som kan
påverka regional transport under de närmsta 30 åren. De intervjuade nämnde
exempelvis förändring i transportfinansieringen, klimatpolitiken, förbättringar i
telekommunikationen som andra tekniska ”game-changers”.
(Guerra 2015, sid. 5)
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Den andra källan som ligger till grund för utformningen av våra framtidsscenarier är
en rapport framtagen av VTI, i samarbete med KTH, vid namn “Framtidsscenarier för
självkörande fordon på väg”. Rapporten utgår till stor del från en Holländsk studie där
Milakis et al (2017) visar på potentiella samhällseffekter av autonoma fordon utifrån
olika framtidsscenarier. Författarna i såväl den holländska som den svenska rapporten
ser till samhällseffekter 2030 och tar fram framtidsscenarier med utblick mot 2050. VTI
och KTH skriver i sin rapport att i och med att Sverige och Holland skiljer sig åt i många
aspekter bidrar scenarioarbetet för Sverige med nya insikter och ger möjlighet till
jämförelse av resultaten. I vår uppsats tar vi del av framtidsscenarierna för Sverige och tar
det vidare genom att applicera scenarierna på den kommunala planeringsverksamheten.
I rapporten från VTI och KTH sammanfördes en expertgrupp bestående av cirka 40
personer från 20 olika transportorganisationer, bland annat stadsplanerare, forskare,
fordonstillverkare, myndigheter och advokater. Expertgruppen fick sedan genom
workshops bland annat identifiera trender som de ser idag och som de tror håller i sig
år 2030. Några av de identifierade säkra trenderna är fortsatt hög teknisk utveckling,
fortsatt urbanisering med ökad konkurrens om gatu- och stadsutrymmet som följd. Att
människor litar på ny teknik och är ständigt uppkopplade, ett mer flexibelt arbetsliv och
ett skifte i fokus från produkt till tjänst är fler av de säkra trender som identifierades
av expertgruppen (Kristoffersson et al. 2017, sid. 16). Osäkerheter i den framtida
utvecklingen identifierades också och ligger till grund för de framtidsscenarier som
Kristoffersson et al. tagit fram, men även de scenarier som denna uppsats utgår ifrån.
Scenarierna togs alltså fram med de säkra trenderna som grund men är beroende
av två osäkra axlar. Den vertikala axeln handlar om hur proaktiv samhällsbyggnadspolitik som kommer föras framöver. Den horisontella axeln handlar om hur stort
genomslag delade lösningar får i framtiden, om människor konsumerar tjänster
snarare än ägande. Fyra olika framtida scenarier är möjliga utifrån de två osäkra
axlarna. Vi har valt att utgå från samma osäkra axlar som i Kristoffersson et al.
rapport, men omformulerat scenarierna något efter vår undersökning.
De fyra framtidsscenarierna som denna uppsats utgår från är:
PROAKTIV
PLANERING

1

Same, same but driverless

2

Sharing is autonomous caring

PERSONLIGT
ÄGANDE

3

4

Driverless is more

The sharing will

REAKTIV
PLANERING
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DELADE
LÖSNINGAR

I del tre av kapitel
fyra beskrivs
respektive scenario
mer detaljerat var
för sig, och vilka
beslut som kan leda
fram till de olika
framtidsbilderna.

4. RESULTAT & ANALYS
DEL ETT - DEN AUTONOMA UTVECKLINGEN
Bilen i staden - igår, idag och imorgon

Mobilitetsutvecklingen kan sedan 1900-talet i grova drag delas in i tre ideal:
modernismen, det hållbara samhället och till sist det digitala samhället.

“... det tar ungefär

100

gånger
så mycket mark
att få en bilåkande
person till jobbet
som en gående eller
kollektivt åkande”

- Christer Hydén

Modernismen - planera för bilism
Under 1900-talet kom bilen att bli den mest avgörande förändringen för människors
möjlighet att förflytta sig. Efter andra världskriget växte bilsamhället fram i en
explosionsartad takt i västvärlden. Möjligheten att äga en bil gick från att vara begränsad
till samhällets överklass till att ses som en mänsklig rättighet. Detta framgår bland
annat i en socialdemokratisk valkampanj på 50-talet där “allas rätt till en bil” slogs fast.
Bilsamhällets framväxt har haft en stor inverkan på hur våra städer utformats och
struktureras (Hydén 2008, sid. 20, 37f). Vi har genom att prioritera bilen i stadsutvecklingen till stor del befäst bilberoendet i våra städer. Bebyggelsens struktur
har fått anpassa sig därefter. Med bilen följde nya, bredare trafikleder som tar upp
stora delar av stadens ytor. “Man räknar med att det tar ungefär hundra gånger
så mycket mark att få en bilåkande person till jobbet som en gående eller kollektivt
åkande” (Hydén 2008, sid. 21). Detta har bland annat medfört trängsel, buller,
luftföroreningar och stadsutglesning. När vi nu förtätar våra städer ställs höga
krav på en hållbar mobilitet som tar mindre del av stadsrummet i anspråk.
Det hållbara samhället - planera bort bilismen
Under hela vår utbildning på programmet Fysisk planering har infrastrukturfrågor
och mer specifikt bilens betydelse för fysisk planering varit en stor fråga. Planeringsdiskursen har kretsat kring att planera bort bilen, att förtäta våra städer och
planera för en hållbar utveckling. Ideal som står i kontrast till modernismens
tankar kring funktionsseparering där arbete, bostad, industri, bilväg, cykelväg och
trottoar skulle separeras från varandra. Dagens planerare ska nu istället “göra om
och göra rätt” och funktionsintegrera våra städer. En tät, bilfri, blandstad är idealet.
De flesta svenska kommuner säger sig planera för ett minskat bilåkande. Nu möter
dock planerare en ny teknik som en del påstår ska bidra till minskad bilism
medan andra påstår att denna teknik kommer att förstärka det oönskade bilsamhället.
Om de klimatmål som Sverige satt upp ska uppnås menar Trafikverket att biltrafiken
i Sverige år 2030 behöver vara nere på samma nivå som i slutet av 1990-talet, något
som skulle innebära en minskning med cirka 30 procent (Trafikverket 2016, sid. 49). I
dagsläget fortsätter försäljningen av bilar att öka och bilen tar allt större plats i anspråk
i städerna. Detta trots att kollektivtrafiken i många städer är väl utbyggd och allt bättre
förutsättningar ges för gång- och cykeltrafik. Det är inte heller bara vägarna som tar plats,
infrastruktur i form av parkeringar tar också stora ytor i anspråk. Dessa ytor skulle istället
kunna användas för att bygga bostäder eller göras om till ett torg eller en park
(Lund 2017, sid. 1).
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Det digitala samhället - planera för autonom mobilitet?
Den modernistiska drömmen från slutet av 50-talet om självkörande bilar, är inte längre
science fiction. Tekniken finns redan ute på svenska vägar och utvecklingen går snabbt.
År 2005 lyckades en grupp ingenjörer i USA ta fram en
förarlös bil som genomförde en 240 mil lång hinderbana
utformad för att utmana autonoma fordon. Året innan
lyckades den mest framgångsrika autonoma bilen bara
genomföra mindre än en tiondel av samma hinderbana
(Guerra 2015, sid.1). I år, 2017, finns 100 självkörande
bilar som kör runt en slinga på ringvägen i Göteborg
i projektet Drive Me. Intresset för autonoma fordon
visar en exponentiell kurva. En utveckling mot autonoma
fordon väcker många frågor som berör stadens
utformning och anpassningsbarhet.

Tekniska förutsättningar

Det finns en rad olika tekniska förutsättningar som kan ha
stor påverkan på den framtida utvecklingen av autonoma
system. Utvecklingen handlar inte enbart om
automatiserade fordon utan om digitaliseringen och
automatiseringen av hela infrastrukturen och samhället
i stort.
Bild 3. Guerra 2015. Reklamannons från 1957 av America’s Indepen-

dent Electric Light and Power Companies där en familj spelar dominos
i en eldriven självkörande bil. Illustration H. Miller.

Internet of things
Ständig uppkoppling till internet är redan nu en naturlig del av livet för majoriteten
av världens befolkning. När, var och hur som helst kan man kommunicera
med nästan alla och allt - även saker. Internet of things eller IOT är vad som kallas ett
nytt kommunikationsparadigm där allt fler vardagsföremål väntas vara försedda med
teknik för digital kommunikation. En sådan teknik gör att de kan vara uppkopplade mot
varandra och därmed kommunicera med varandra, såväl som med dess användare.
IOT syftar till att göra internet ännu mer integrerat i vårt vardagsliv och därmed mer
lättillgängligt och genomgripande. Vidare möjliggör IOT enkel åtkomst och samverkan
mellan ett brett utbud av enheter (Zanella et al 2014, sid. 22). Utvecklingen
av IOT utnyttjar den enorma mängd data som genereras av sådana uppkopplade
föremål, något som kan tillhandahålla nya tjänster till samhällets invånare och
företag. Det skulle i förlängningen kunna omvandla logistikförvaltningen och
möjligheten för personer och företag att få tillgång till information på distans.
Det här kommunikationsparadigmet kan appliceras på en rad olika sektorer
som till exempel på bilindustrin och trafikhantering (Zanella et al 2014, sid. 22).
Intelligenta transportsystem och tjänster
Intelligenta transportsystem och tjänster eller ITS är ett begrepp som innefattar
användning av informations- och kommunikationsteknik inom hela transportområdet.
Det handlar dels om system men främst om tjänster som bygger på förutsättningen att
det finns en samverkan mellan exempelvis elektronik, informationsteknik och
trafikinfrastruktur. Gällande vägtrafik kan ITS bidra till en ökning av framkomlighet
och säkerhet i staden, men också teknik som kan gynna minskad miljöpåverkan
(Transportstyrelsen 2014, sid. 16f).

20

ITS i EU
De första incitamenten mot ökad autonom körning på europeiska vägar togs i
april 2016, under den så kallade ”declaration of Amsterdam”. Här uppmanade
Europas samtliga transportministrar Europakommissionen att utveckla en europeisk
strategi för en allt mer digitaliserad och automatiserad mobilitet.

“Vägtransporter
står fortfarande
för huvuddelen av
transportutsläppen”

- Europakommissionen

EUs verkställande organ som arbetar för att främja EUs allmänna intressen Europakommissionen - publicerade år 2016 en rapport om ITS och dess potential
att bidra till en samverkande, uppkopplad och automatiserad mobilitet. I rapporten
redogörs inledningsvis för hur den stadiga positiva utvecklingen inom trafiksäkerhet
under det senaste decenniet nu har avtagit. Vägtransporter står dessutom fortfarande
för huvuddelen av transportutsläppen, i fråga om växthusgaser och luftföroreningar.
Den europeiska strategin för mobilitet med låga utsläpp som antogs i juli 2016
belyser potentialen som automatiserade fordon har för att minska energiförbrukningen
och utsläppen från transporter. En ökad automatiserad trafik deklareras även
som ett prioriterat ämne för att öka den europeiska industrins konkurrenskraft.
Europakommissionen skriver i rapporten om de stora förändringar som väntar inom
transportsektorn, och att Europa måste vara med och ta fasta på de möjligheter
som finns med den nya tekniken för att sedan kunna ta del av fördelarna (European
commission 2016b, sid. 2f). I flera avseenden är dagens fordon redan uppkopplade,
men inom en snar framtid kan de också interagera direkt med varandra och
väginfrastrukturen.
Europakommissionen skriver om “Kooperativa ITS”, eller C-ITS, som är ITS-system
där fordon kommunicerar med varandra och infrastrukturen i sin helhet. Dessa system
innebär en stor potential i ökad säkerhet, effektivitet och i att hjälpa förare att ta rätt
beslut i trafiken. Kommunikation mellan fordon är också en avgörande faktor för att
öka autonoma fordons säkerhet och för att till fullo kunna integrera dem i alla delar
av transportsystemet. Samverkan, uppkoppling och automatisering kompletterar
inte bara varandra, de bidrar till att utveckla varandra och kommer snart att ses som
ett sammanslaget system. Europakommissionens rapport om C-ITS är en produkt
av EUs vädjan om att agera och samordna i frågan på Europeisk nivå. De menar att
med den snabba tekniska utvecklingen och privata aktörer som investerar i ämnet,
finns det en risk att utan ett Europeiskt ramverk kan samordningen inte uppnås
i tid. Detta skulle placera Europeisk industri i underläge gentemot konkurrenter
och försena utbredningen av ITS i Europa, med alla fördelar det skulle kunna leda
till. Rapporten utgör därmed en viktig milstolpe i EU-strategin för samverkande,
uppkopplade och automatiserade fordon (European commission 2016b, sid. 2f).
ADAS
Advanced Driver Assistance Systems eller ADAS är ett system som på olika sätt hämtar
information från omgivningen och analyserar dem. ADAS fungerar med hjälp av
kameror, radar, sensorer och insamlad fordonsdata. Exempel på system som bygger på
ADAS är adaptiv farthållare, parkeringsassistans, automatisk inbromsning, igenkänning
av vägskyltar och autopilot vid bilköer (Börefält & Dahlén 2014, sid. 7). Ytterligare
system som utvecklats inom begreppet ADAS är V2V och V2I.
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V2V och V2I
Vehicle-to-vehicle eller V2V är ett system som möjliggör delning av information mellan
fordon. Det kan exempelvis handla om att ett V2V-fordon kör förbi ett vägarbete och
delar vidare informationen till andra uppkopplade fordon i omgivningen att eventuellt
välja en annan väg. Vehicle-to-Infrastructure eller V2I är ett system som liknar V2V
men där informationen delas mellan uppkopplade fordon och exempelvis polis
och andra trafik- myndigheter. Denna
teknik syftar till att förbättra flöden i
trafiken och därmed öka trafiksäkerhet
och minska energiåtgång. V2I skapar
en informationskälla som förväntas bli
standardiserad i fordon inom en snar
framtid (Börefält & Dahlén 2014, sid. 7).
V2V är en teknik som även möjliggör
så kallad kolonnkörning, där fordon är
digitalt och elektroniskt sammankopplade
och åker tätt i kolonn. Ett huvudsyfte
med kolonnkörning är att minska energiförbrukningen, främst för tunga fordon,
i och med att luftmotståndet minskar (Transportstyrelsen 2014, sid. 16).
5G nätverk
För att de ovan nämnda tekniska systemen ska fungera på ett tillfredsställande sätt krävs
ett högkapacitetnät såsom 5G. I flera av de studerade rapporterna ses utvecklingen
med 5G som en nyckel för att autonom mobilitet ska bli möjligt i stor utsträckning,
detta i och med att 5G möjliggör för olika typer av uppkopplade enheter att dela
information till varandra. Europakommissionen tog 2016 fram en handlingsplan
för 5G. “The 5G Action Plan” är ett strategiskt initiativ som berör såväl privata
som offentliga intressenter. Det ligger till grund för att hjälpa EUs medlemsländer
att möta utmaningen med att göra 5G till verklighet för både samhälle och företag
i slutet av det här årtiondet, runt 2020 (European commission 2016a).

Politik och regelverk

SOU 2016:28 Vägen till självkörande fordon - försöksverksamhet
Jonas Bjelfvenstam, före detta generaldirektör för VTI samt vikarierande generaldirektör
för Transportstyrelsen, blev av regeringen utsedd till särskild utredare för SOU 2016:28.
Uppgiften var att undersöka vilka eventuella regelförändringar som behövs för att möjliggöra en introduktion av mer eller mindre autonoma fordon på väg. Bjelfvenstam lämnar
i utredningen förslag på reglering av försöksverksamhet med självkörande fordon. Hans
bedömning är att försöksverksamhet med självkörande fordon på väg inte hindras av
internationella konventioner. Vidare föreslår Bjelfvenstam att för att försöksverksamheten ska kunna genomföras på ett bra och organiserat sätt bör det regleras i en
särskild lag där tillstånd beviljas till den som uppfyller särskilda krav. Han föreslår att
Transportstyrelsen ska ansvara för att bistå med dessa tillstånd samt att pröva dem. Till
exempel föreslås ansökan till Transportstyrelsen innehålla en beskrivning av hur
trafiksäkerheten säkerställs under försöksverksamheten. Transportstyrelsen bör
även bedriva tillsyn för att säkerställa att regelverken för försöksverksamheten
följs på rätt sätt (SOU 2016:28, sid. 9f).
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Bild 4. Daimler 2014

5G

”
ses som
en nyckel för att
autonom mobilitet
ska bli möjlig”

Regeringens särskilda utredare Bjelfvenstam skrev även en debattartikel i DN debatt,
ungefär ett år innan utredningen var klar. I artikeln beskriver han vad som kan hända om
utvecklingen lämnas till marknaden: “Står vi passiva, räddhågsna och låter marknaden
ensam forma utvecklingen finns en risk att vi landar i ännu fler bilar och andra klent
utnyttjade fordon på en infrastruktur som på sina håll redan nått sitt kapacitetstak.”
(Bjelfvenstam 2016). Han fortsätter: “Det är därför med viss förvåning jag har konstaterat
att förberedelser och planering för en högre automatiseringsgrad i vägtrafiken i stat och
kommun än så länge är mycket begränsad.” (Bjelfvenstam 2016). Slutligen uppmanade
han redan innan utredningen var klar till att börja planera: “Vänta inte på utredningen
[...] Om vi i Sverige inte ska inte ska bli omkörda av marknadsutvecklingen och den
internationella konkurrensen på området är det dags att agera nu.” (Bjelfvenstam 2016).

Försöksverksamhet och simulation

Flera försök har gjorts med autonoma fordon i trafik och genom digitala
simuleringar. I takt med att utvecklingen går framåt har såväl den traditionella
fordonsindustrin som stora IT-företag intresserat sig i området. Nedan listas
några internationella exempel på försöksverksamhet och trafiksimuleringar.
Waymo
Google började med sitt projekt för självkörande bilar 2009. I december 2016 skapades
företaget Waymo som dotterbolag till Googles moderbolag Alphabet Inc. Waymo
beskriver sig själva som “ett självkörande teknikföretag med uppdraget att göra det säkert
och enkelt för människor och saker att förflyttas” (egen översättning, Waymo 2017). I
oktober 2015 gjordes världens första resa med en helt självkörande bil, nivå 5, på en
allmän väg i Austin i USA. Bilen som körde sträckan hade ingen ratt och inga pedaler.
Innan dess har Google testkört olika nivåer av autonoma bilar på allmän väg över 2
miljoner amerikanska miles under sex år (Waymo 2017). Den senaste nyheten är att
Waymo bjuder in boende i Phoenix till den första testkörningen av deras bilar
för allmänheten.

“... i princip
samma mobilitet
kan levereras
med endast

10%

av dagens
antal bilar”

“en autonom fordonsflotta kräver

80%

färre parkeringsplatser än
traditionella bilar”

- OECD

OECD
Det internationella transportforumet vid OECD skriver i sin rapport “Urban Mobility
System Upgrade: How shared self-driving cars could change city traffic” om ett antal
olika simuleringar med autonoma fordon i staden Lissabon. Simuleringarna utforskar
två olika scenarier för autonoma fordon, som benämns “TaxiBot” och “AutoVot”.
TaxiBots innebär autonoma fordon som kan delas av flera passagerare och AutoVots
fungerar mer likt en traditionell taxitjänst där autonoma fordon hämtar och lämnar av
enskilda passagerare. I studien ingick två premisser: för det första skulle både TaxiBots
och AutoVots leverera samma resor som dagens alternativ, gällande destinationer och
tidsåtgång. För det andra ersattes alla bil- och bussresor med dessa två typer av autonoma
fordonstjänster. Resultatet av simuleringarna visade att i princip samma mobilitet
kan levereras med endast 10 procent av dagens antal bilar. TaxiBots kombinerat med
spårbunden kollektivtrafik kunde ersätta 9 av 10 bilar. Även i ett scenario där AutoVots
utan kompletterande spårbunden kollektivtrafik prövades kunde nästan åtta av tio
bilar tas bort. Ett TaxiBot-system med kompletterande spårbunden kollektivtrafik
resulterade i 6 procent fler resta kilometer med bil, eftersom dessa tjänster skulle
behöva ersätta personbilar, traditionella taxibilar och alla bussar (OECD 2015, sid. 5).
I samtliga simuleringar visades hur autonoma fordon kräver upp till 80 procent
färre parkeringsplatser, bland annat eftersom ett förarlöst fordon inte behöver
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vänta på sin förare. Den genomsnittliga bilen tillbringar 95 procent av sin tid
stillastående. Rapporten beskriver hur utnyttjandet av bilar kan bli ofattbart
mer effektivt i en framtid med autonoma fordon (OECD 2015, sid. 5f).
Kockelman
Kara Kockelman är professor inom transportteknik vid University of Texas i Austin. Hon
har skrivit en rapport där hon undersöker vilka effekter delade autonoma mobilitetstjänster kan ha, med staden Austin som exempel. Hon kom bland annat fram till att varje
delad autonom bil kan ersätta 12 vanliga bilar. De autonoma bilarna kan köra runt och
tillgodose olika människors behov hela dagarna, och på nätterna när mobilitetsbehovet
är lägre kan de åka till en parkeringsplats utanför staden och parkera. Kockelman kom
även fram till att om alla bilar i Austin skulle ersättas av autonoma, skulle det krävas hela
90 procent färre parkeringsplatser än med dagens bilar. Studien visar även att det skulle
vara ett smidigt transportsätt, i Kockelmans modell tar det endast 20 sekunder från
att Austinbon beställer en mobilitetstjänst, till dess att bilen hämtar personen i fråga.
Enligt Austin-modellen skulle dessutom en resa med ett autonomt fordon vara ungefär
hälften så dyr som dagens taxipriser i staden. Hon konstaterar att denna nya teknik
skulle innebära att all persontransport “taxifieras” (Kockelman et al. 2015, sid. 2f).

Bild 5. Audi Urban Future Initiative 2016.
Audi Urban Future Initiative är ett forum för autonoma fordon och innovativa lösningar för trafik- och
stadsplanering. Bilden visar hur ett parkeringshus kan anpassas efter autonoma fordon och därmed
reducera dess fysiska fotavtryck med över 60% och samtidigt hantera samma mängd bilar.
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“varje delad
autonom bil
kan ersätta

12

vanliga bilar”

- Kara Kockelman

CityMobil2
Det EU-finansierade projektet CityMobil2 bildar en pilotplattform för vad som kallas
autonoma vägtransportsystem runtom i Europa. Projektet startades i september
2012, genomfördes under fyra år, och handlade om att automatisera delar av det
kollektiva transportsystemet genom autonoma bussar som ansluter till det befintliga
systemet och som exempelvis kan försörja områden med ett lågt utbud av kollektiva
förbindelser. Samtidigt bedrevs även forskning av de tekniska, ekonomiska, och sociala
aspekterna. Det övergripande målet var att organisera försöksverksamhet av autonoma
bussar i 7 europeiska städer. Långsiktiga socioekonomiska effekter av autonom
mobilitet studerades med målet att definiera ett juridiskt ramverk som tillåter
automatiserade transportsystem på Europas vägar. Överlag gav fynden värdefulla
insikter och förståelse som möjliggör den kommande utvecklingen. Resultaten är
övervägande positiva för autonoma transportsystem och inget pekar på att utesluta
framtida tillämpning av dem i stadsområden (European commission 2016c).
Drive Me
Med stöd från den svenska regeringen ska samhällsfördelarna med autonoma fordon studeras i projektet
Drive Me. Projektet är ett samarbete mellan Volvo Car
Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen
Science Park och Göteborgs Stad. 100 Volvobilar med
automatiseringsnivå 4 körs på allmän väg i Göteborg
under 2017 i vad som är världens första storskaliga
pilotprojekt för autonom körning. Föraren kan lämna
över kontrollen till fordonet under vissa trafikförhållanden på en bestämd slinga. Slingan är cirka
5 mil på det allmänna vägnätet genom Göteborg.
Den svenska regeringen tror att autonoma fordon
är en viktig del i strävan mot att nå nollvisionen
Bild 6. Volvo cars 2017.
om dödsfall i trafiken, och stödjer därför projektet.
Sträckan där 100 självkörande bilar testas, längs ringvägen i Göteborg.
Några av fokusområdena för projektet är: vilka
trafiksituationer som är lämpliga för autonoma fordon, kundernas förtroende för
tekniken och vilka fördelar autonoma fordon kan ha på exempelvis trafikflöde,
säkerhet och miljö. Förutom detta vill Volvo Cars bli ledande inom hållbar mobilitet
(Lindholmen Science Park 2017). Projektet leder även förhoppningsvis till ökad
förståelse för hur autonoma fordon kan påverka planeringen av framtidens städer.

Demografi och urbanisering

Världens befolkning fortsätter att expandera och beräknas växa från 7,1 miljarder,
i november 2014, till 9,6 miljarder år 2050 (United nation 2013). Utöver en global
befolkningsökning sker även en global urbanisering; sedan 2008 har majoriteten av
världens befolkning bosatt sig i städer, och den här utvecklingen förväntas fortsätta
med över 5 miljarder människor som bor i stadsområden år 2030 (United nation 2007).
Den globala urbaniseringen som pågått de senaste århundradena tillsammans med
insikten om att världen står inför en hotande klimatförändring har resulterat i strävan
mot en mer hållbar utveckling. Städers energi- och resursförbrukning anses vara ett stort
hinder för en global hållbarhet och den täta staden har gång på gång deklarerats som
den mest hållbara (Neuman 2005, sid. 11). Med tätare städer och ökad urbanisering
efterlyses alltså effektiva och hållbara transportmedel som kan hantera ökad konkurrens
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om ytan i gaturummen och på samma gång utgöra ett hållbart transportsätt.
OECD’s rapport “Urban Mobility System Upgrade: How shared selfdriving cars
could change city traffic” är bara ett exempel bland många där autonoma fordon
lyfts fram som just en sådan lösning. Det är delade lösningar eller en näst intill
total ersättning av dagens befintliga bilar som samtliga forskare lyfter fram som
avgörande om autonoma fordon ska medföra statistik likt den OECD rapporterar.

I en studie framtagen av IBM visar på att någonstans mellan 30 till 60 procent av de bilar du ser köra runt i en
medelstor europeisk stads centrumkärna bara cirkulerar och letar efter en ledig plats att parkera (Gallinger 2011).
Autonoma fordon kan redan vid nivå 4 på egen hand köra till en lämplig plats att parkera. Tiden du spenderar på
att leta efter en parkeringsplats kan istället utnyttjas till något annat, exempelvis sömn.
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Livsstil och transportmönster

Mobility as a Service (MaaS) är en relativt ny term som allt oftare lyfts fram som
en möjlighet för att reducera andelen resor med privata bilar och därmed minska
trafik och trängsel i städerna. Idén bakom MaaS grundar sig i en identifierad
trend där yngre generationer visar ett ändrat förhållningssätt till ägande,
vilket i sin tur skapar möjlighet för nya typer av tjänster (Lund 2016, sid. 1).
I Sverige tar allt färre personer körkort, de som tar körkort gör det senare i livet, och
intresset för att äga en bil har minskat. Det kanske inte är helt oväntat att det är i städer
som denna trend uttrycks tydligast. Under 2011 hade endast 40 procent av de unga i
Stockholms län körkort, jämfört med närmare 70 procent i Norrbottens och
Västerbottens län. Det finns såklart ett samband mellan hur lönsamt det är med
effektiva kollektiva förbindelser på landsbygden jämfört med i städer. Situationen
är inte heller unik för Sverige. Liknande statistik lyfts fram i många andra
länder, exempelvis Tyskland och USA (Trafikverket 2014).
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I en undersökning publicerad av Bank of
America jämfördes hur mycket tid olika
åldersgrupper la på interaktion med andra,
och med sin smartphone. 1004 amerikanska
smartphone-ägare deltog i undersökningen.
I bilden visas personer i åldern 18-34 i grön
färg och personer i 35-65+ i röd färg. I genomsnitt interagerar personer i åldersgruppen
18-34 år (39 procent) mer med sin smartphone än med någonting eller någon annan
(Bank of America 2016).

Det är ändå bilen som länge har representerat och symboliserat såväl frihet
som status. Idag lever vi i ett samhälle där den yngre generationen värderar
sin mobiltelefon eller smartphone betydligt högre än ägandet av en bil. Kravet
på ständig uppkoppling och uppdatering från exempelvis sociala medier ses
alltmer som en mänsklig rättighet på samma sätt som bilen var under 1950-60
-talet. Att sätta sig bakom ratten innebär i många fall ett avbrott från den uppkopplade världen, och de som ändå väljer att använda sin smartphone när de
kör bil utgör en stor fara i trafiken. Mobiltelefonen har i stor utsträckning blivit
ett naturligt och nödvändigt verktyg i våra sociala liv och en stor del av MaaS
innebär en introduktion av delade mobilitetstjänster i mobilen via appar. MaaS
är ett samlingsbegrepp för en rad olika tjänster inom transportområdet. Nedan
beskrivs några centrala aktörer som driver utvecklingen inom MaaS framåt.
Uber och Uberpool
Det amerikanska taxiföretaget Uber har på ett fåtal år vuxit till ett av världens
mest framgångsrika it-bolag. Genom en app i telefonen erbjuds både
beställning och betalning av taxi- och samåkningsresor. Det är just appen
som utgör skillnaden jämfört med ett traditionellt taxibolag. För att beställa
en Uber behövs bara ett knapptryck i Uber-appen. Eftersom mobilen är
uppkopplad till GPS vet föraren var du är och genom appen kan förarens
färdväg fram till dig följas. Uber finns idag i över 400 städer och värderas till
drygt 500 miljarder svenska kronor (Wierup 2016). Det finns flera företag
som erbjuder liknande tjänster, och den största konkurrenten heter Lyft.
Uber och Lyft har hittills varit restriktiva med att dela med sig av information
om vilka som använder deras tjänster och vart de vill åka. Detaljer om deras
verksamheter kan användas mot dem av deras rivaler (DeAmicis 2014).
Enligt en undersökning beräknas dock 70 procent av Ubers kunder
vara yngre än 34 år och 56 procent av dem bor i städer (McGrath 2015).

Uberpool är Ubers samåkningstjänst, i utbyte mot en delad åktur, är priset
upp till 50 procent lägre än för en vanlig Uber. Företaget introducerade
tjänsten i San Francisco 2015, och idag utgör Uberpool nästan 50 procent av alla Ubers
resor i staden. I en rapport publicerad av Uber beräknas hur deras samåkningstjänst
resulterat i mindre trafik och utsläpp. Tjänsten Uberpool beräknades reducera drygt
100 000 körda mil under en månad, enbart i San Francisco (Myhrvold 2015). Än så
länge finns inte Ubers samåkningstjänst i Sverige. Uber är även en stor drivkraft
inom autonoma bilar och har under de senaste åren lanserat autonoma bilar nivå 4.
Ubigo
MaaS kan även innefatta mer av samverkan mellan olika tjänster likt projektet Ubigo
i Göteborg. I projektet testades en affärsmodell där 70 hushåll köpte abonnemang på
kollektivtrafik, hyrbil, bilpool, taxi och cyklar och likt Uber beställdes resorna via en
app. Varje månad fick de en samlad faktura på abonnemanget (Andersson 2016, sid. 11).
Företagen som erbjuder samåkningstjänster påstår sig vara miljövänliga i avseende att
reducera andelen resor med privata bilar. Dessa företag kontrollerar dessutom enorma
fordonsflottor och har därmed lättare att reglera sina bilar och införa en högre standard
i avseende att minska koldioxidutsläpp än vad myndigheterna har för att reglera de
enskilda bilägarna. Samtidigt är det fortfarande en hel del som inte framgår i
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undersökningar likt den Uber själv publicerat, exempelvis hur många av Uberpools
resenärer som överger kollektivtrafik till förmån för en ”dörr till dörr tjänst”. Detta skulle
snarare öka andelen resor gentemot om fler valde befintliga kollektiva förbindelser.
Eftersom Uber gjort det så bekvämt att ta sig från en plats till en annan, är det möjligt att
fler väljer att förflytta sig oftare, vilket även det ökar antalet bilar på vägarna
och andelen resor som utförs.

Autonom kollektivtrafik och “last mile”

Kollektivtrafik spelar en viktig roll för att minska privatbilism och därmed reducera
bland annat trängsel och koldioxidutsläpp, särskilt i större städer. En aspekt som ofta
lyfts fram i strävan mot ett mer hållbart resande är vikten av att inte bara stimulera
användningen av kollektivtrafiken utan också att förbättra tillgängligheten av den. Det
handlar dels om olika gruppers ojämlika möjligheter att transportera sig och därmed
rätten till att använda staden (SKL & Trafikverket 2010, sid. 7). Det handlar även om det
faktum att kollektivtrafiken, till skillnad från bilen, sällan erbjuder en resa från
dörr till dörr.

“Det handlar om
olika gruppers rätt
att använda staden”

- SKL & Trafikverket

Till skillnad från autonoma samåkningstjänster likt det Uber utvecklar, ser en del
forskare hur autonoma fordon kan utvecklas som ett komplement till kollektivtrafiken.
“The last mile” är en term som används inom trafikplanering som beskriver
olika transportmedel som kan komplettera befintlig kollektivtrafik. En studie om
“last mile” har gjorts i Singapore, med syfte att undersöka hur en flotta av autonoma
fordon kan fungera som transportmedel för den första och sista biten av resan,
och därmed stärka det kollektiva resandet (Z. J. Chong et al. 2011, sid. 1).
Enligt vår undersökning är det främst i dessa två inriktningar som autonoma fordon
potentiellt kan påverka det kollektiva resandet. Dels autonoma samåkningstjänster som
Uber och Lyft där en alternativ kollektiv förflyttning presenteras. Dessa tjänster kan ur
många hänseenden konkurrera med kollektivtrafiken, men också bidra till ett markant
minskat antal bilar, om allt fler väljer denna typ av transport framför sin privatägda bil.
Samåkningstjänsterna behöver inte nödvändigtvis konkurrerar med den spårbundna
kollektivtrafiken. Sedan finns det somliga som ser en utveckling där autonoma fordon
kan förstärka den befintliga kollektivtrafiken, som till exempel ”last-mile”-transport eller
där autonoma bussar förser områden som i dagsläget inte är lönsamma att försörja med
kollektivtrafik likt Citymobil 2. En del menar att när samåkningstjänster och autonoma
fordon slås samman kommer transportsektorn att revolutioneras. Men det finns också
mer skeptiska röster, till exempel Trivector Traffic’s VD Christer Ljungberg, som skriver
om utvecklingen av MaaS och projektet Ubigo: “Ett hot är att vi inte ska lyckas att samla
ihop olika aktörer, för att sedan bli utkonkurrerade av framtidens självkörande bilar. De
kommer, likt dagens bilar, att ta upp en väldig massa yta i staden.” (Andersson 2016, sid. 11).
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“Ett hot är att vi
[...] blir
utkonkurrerade
av framtidens
självkörande bilar.
De kommer, likt
dagens bilar, att ta
upp en väldig massa
yta i staden”

- Christer Ljungberg
VD Trivector Traffic

Stadsutglesning eller fortsatt förtätning?

Trafikanalys är en svensk statlig myndighet vars huvuduppgift är att utvärdera och
analysera effekter av föreslagna och genomförda åtgärder inom transportområdet. I
rapporten “Självkörande bilar - utveckling och möjliga effekter” förs ett resonemang
utifrån två olika forskningsstudier om hur autonoma fordon kan komma att påverka
människors livsstil- och bosättningsmönster. I den ena studien konstateras hur
autonoma fordon på längre sikt skulle innebära en ny våg av stadsutglesning. Detta
då tiden tillägnad åt att köra bil istället kan utnyttjas för produktivt arbete eller olika
fritidssysselsättningar. Konsekvensen av detta kan i så fall bli att människor bosätter
sig längre från sitt arbete. Människors val av bosättning påverkas då inte längre av
kollektiva förbindelser eller kravet på en förare. I den andra studien påpekas hur
autonoma fordon kan främja en ökad bildelning vilket troligtvis frigör både parkeringsytor och ytkrävande trafiklösningar, likt det som vi tidigare har beskrivit. Detta skapar
förutsättningar för en fortsatt pågående trend av förtätning mot mer kompakta städer
(Trafikanalys 2015, sid. 25).
Konsekvenserna av den tekniska utvecklingen med autonoma fordon är i högsta grad
beroende av de övergripande samhällstrenderna och vice versa. Exempelvis ser den
ena studien en utveckling mot mindre bilar då kraven på fordonets innehåll med ratt,
pedaler, växelspakar etc. kan reduceras. Den andra studien ser en utveckling mot större
bilar och påpekar att när fordon inte längre kräver någon mänsklig förare önskas andra
aktiviteter i bilen än att köra eller bara sitta. Utrymmet i fordonet kommer ökas för att ge
plats åt underhållning eller arbete under resans gång, en del går så långt att de ser möjligheter
för både sängplatser och toaletter, likt dagens husbilar. Om utvecklingen av autonoma
fordon går mot sådan riktning kan både önskemål om körfältsbredd, parkeringsutrymme och bränslekonsumtion komma att påverkas (Trafikanalys 2015, sid. 25).

När finns det helt autonoma fordonet på marknaden?

I Trafikanalys (2015) rapport redovisas även en översikt och lägesrapport inom området
autonoma fordon i Sverige. I rapporten ger Trafikanalys en överblick av hur ett antal
experter på området tror att utvecklingen av autonoma fordon kommer att se ut.
Nio ledande experter fick uttala sig kring när de tror att 80 procent av fordonen
kommer att vara autonoma. Svaren varierade mycket, från 25 år upp till 100 år,
men fyra av nio trodde att det kan förverkligas inom 25 år (Trafikanalys 2015,
sid. 20). Fyra av nio experter inom autonom teknik tror alltså att 80 procent,
en övervägande majoritet, av våra fordon kommer vara autonoma år 2040.

Fyra av nio
experter tror att

80%

av våra fordon
kommer vara
autonoma år

2040

EU
I Trafikanalys (2015) presenteras även utvecklingsscenarier ur ett europeiskt perspektiv.
European Technology Platform on Smart Systems Integration (EPoSS) är en samverkan
av europeiska teknikföretag och forskningsinstitutioner och publicerade 2015 en
färdplan för införandet av teknik kopplad till automatiserad körning i Europa. Den är
baserad på litteraturstudier och diskussioner med fordonstillverkare, och ger en beskrivning
av den rådande statusen inom teknologin såväl som en översikt av den planerade
utvecklingen. Färdplanen utgår från SAE’s nivåer av automatisering och
listar tre milstolpar:
2020: Villkorad automatiserad körning (nivå 3) i låg hastighet och i okomplicerade
trafiksituationer såsom exempelvis på parkeringsplatser och i bilköer på motorväg.
2025: Hög grad av automatisering (nivå 4) i hög hastighet genom autopilot på
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motorväg. Tekniken bedöms ha kommit så pass långt att sensorerna i fordonet kan
läsa av omgivningen och snabbt agera för att undvika olyckor, som till exempel
kollision med djur och hantera potentiellt farliga situationer som järnvägsövergångar. 2030: Hög grad av automatisering (nivå 4) i stadsmiljö. Den här milstolpen
förutsätter att tekniken utvecklats för kommunikation med infrastruktur
(V2I), men även att kunna ha koll på cyklister, fotgängare och att kommunicera
med andra fordon (V2V) (Trafikanalys 2015, sid. 21f).
Runt dessa milstolpar har studien tagit fram planer med avseende på teknologi
i bilen, infrastrukturen, systemintegration och validering, systemdesign,
standardisering, lagstiftning och informationsspridning till allmänheten.

När ser vi effekter och vad krävs för att nå dit?

Enligt Trafikanalys (2015) litteraturstudier är det inte förrän när 50 procent av våra
fordon är helt autonoma som en mer påtaglig inverkan på kapaciteten i trafiksystemet
blir märkbar. Ännu högre andelar krävs för mer påtagliga effekter. Det finns dock
anledning att ta hänsyn till utvecklingen i dagens stadsbyggnads- och trafikpolitik,
även om de stora effekterna inte väntas på kortare sikt. Fördröjningar i samband med
bilköer kan halveras redan vid 10 procent ökad kapacitet. Processerna och ledtiderna
inom infrastruktur- och stadsomvandlingsprojekt är dessutom mycket långa. En stor
del av fordonsflottan kommer sannolikt vara automatiserade i olika grad när flera av
dagens investeringar och infrastrukturprojekt står färdiga (Trafikanalys 2015, sid. 22f).
Trafikanalys drar samma slutsats utifrån den litteratur de studerat, som vi gör i den här
uppsatsen - för att bäst svara till den tekniska utvecklingen bör myndigheter (och den
kommunala planeringsverksamheten) överge sin passiva roll och istället vara proaktiva
och tillhandahålla regelverk och infrastruktur som stöttar utvecklingen. Det är på så sätt
utvecklingen kan styras i olika riktningar och därigenom också påverka konsekvenserna.
Genom lagstiftning och regelverk finns möjligheterna för att påverka hur fordon ska
användas i framtiden och fordonsflottans sammansättning. Det kan exempelvis
röra sig om att tillåta autonoma fordon att köra i kollektivtrafikfält, olika former av
subventioneringar som gratis parkering, ingen trängselskatt, försäkring och så
vidare (Trafikanalys 2015, sid. 26). I ett senare skede skulle hela gator kunna
reserveras för autonoma fordon. I ett ytterligare senare skede kan hela områden och
stadsdelar reserveras för autonoma fordon.

30

“Först när

50%

av våra fordon är
helt autonoma kan
vi se påtagliga
effekter”

- Trafikanalys

DEL TVÅ - PLANERAR SVERIGES 50 STÖRSTA KOMMUNER FÖR
AUTONOMA FORDON?
Enkät

För att ta reda på om Sveriges 50 största kommuner har med autonoma fordon
i sin översiktliga planering skickades ett mail ut till en ansvarig i var kommuns
planavdelning - i första hand till planchefen eller översiktsplanechefen. I mailet fanns
ett kort frågeformulär utformat så här:
Finns autonoma fordon med i er översiktliga planering?
(Vår fråga rör nivå 4 och 5 av automatisering)
JA. Då vill vi gärna veta hur ni valt att jobba med frågan!
NEJ. Varför inte? Besvara alternativ A-F på en skala mellan 1-5 hur väl påståendet
stämmer in, där 1=instämmer inte, 2=instämmer till viss del, 3=instämmer till stor del,
4=instämmer helt, 5=vet inte/vill inte svara.
A. Vi är inte medvetna om teknologin.
B. Vi har inte tillräckligt med kunskap om teknologins konsekvenser på den fysiska
planeringen.
C. Vi tror inte att teknologin kommer påverka vår planering inom de närmsta 20 åren.
D. Prognoserna om teknologins genomslag är för osäkra för att planera för den.
E. Teknologin ligger för långt ifrån de dagliga politiska besluten och investeringarna.
F. Övrigt, specificera gärna.
Av de 50 kommuner som fick mailet svarade 30 vilket ger en svarsfrekvens på 60
procent, något som anses fullt tillräckligt för den här typen av arbete och för att
kunna bedriva meningsfulla analyser. För att jämföra med undersökningen som
Erick Guerra (2015) gjorde i USA, så var svarsfrekvensen även där 60 procent
och ansågs vara ett gott resultat. Svaren på frågorna från vår enkät redovisas i
diagram nedan. Vi har även valt att visa några exempel på svar från planerare i
de tillfrågade kommunerna. När vi refererar till en specfik kommun återges ett svar
från en anställd planerare i den kommunen, och inte nödvändigtvis ett gemensamt
uttalande från kommunen i fråga. Inom samma kommun kan inställningen till den nya
tekniken skilja sig åt planerare emellan. De exempel som valts synliggör intressanta
tankegångar och visar på svårigheten i att planera för en osäker framtida utveckling.

Diagram 1. Resultatet på första
frågan visar att 83% av Sveriges 50
största kommuner inte har med
autonoma fordon i sin översiktliga
planering.
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Diagram 2. 60% av Sveriges 50
största kommuner är väl medvetna om utvecklingen av autonoma
fordon.

Vi är inte medvetna om teknologin

Trots att nästan ingen kommun ännu har inkluderat autonoma fordon i sin nuvarande
översiktsplan angav de flesta att de är medvetna om vad autonoma fordon är och till
viss del vad denna utveckling kan innebära för samhällsplaneringen. Som väntat var
det de större kommunerna som har kommit längst i utvecklingen av och diskussionen
om autonoma fordons påverkan på den kommunala planeringen. Stockholm, Göteborg,
Malmö, och Lunds kommun lyfter frågan inför kommande översiktsplan eller
förslag till revision av den befintliga. Stockholm stad skriver: “Vi är väl medvetna om
utvecklingen av autonoma fordon” och hänvisar till deras samrådsförslag för ny
översiktsplan där frågan tas upp. Göteborg stad skriver “... vi ska snart gå igång med
en ny ÖP, som en del i detta arbete ska vi starta en fördjupad ÖP över centrala Göteborg,
där kommer vi att titta på ett scenario/alternativ där utgångspunkten är en framtid med
[autonoma fordon]”. Även Lunds kommun har med autonoma fordon i den översiktliga planeringen och skriver: “Ja, diskussion om för och nackdelar med autonoma fordon
finns med i vårt samrådsförslag till ny översiktsplan”. Malmö stad ger ett liknande, fast
något mer flyktigt svar: “I förslag till reviderad ÖP kommer vi kortfattat att nämna autonoma fordon.” Det kan konstateras att det främst är i de största kommunerna som ett
grundläggande resonemang börjat föras kring autonoma fordon och dess påverkan
på våra städer.
Generellt kan svaren på första frågan delas upp i fyra kategorier:

Diagram 3. Hur behandlas autonoma fordon i den översiktliga planeringen?
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En stor del av de tillfrågade kommunerna påpekar att autonoma fordon inte var en
aktuell fråga när deras respektive nuvarande översiktsplan utformades. Den snabba
tekniska utvecklingen av autonoma fordon innebär även att nivån på medvetenhet
runt om i kommunerna var betydligt lägre för bara ett par år sedan, jämfört med idag.
Östersunds kommun berättar: “2010, då vi fick uppdraget att påbörja arbetet, var
autonoma fordon inget som pratades om så som det gör idag (i vart fall inte ute i
kommunerna)”. Göteborg stad, som förmodligen är den kommun som kommit längst i
utvecklingen med försöksverksamhet med autonoma personbilar på allmän väg, skriver:
“Vår gällande ÖP är från 2009, autonoma fordon var inte alls på tapeten då”. Den enda
kommunen som refererar till den statliga utredningen är Kalmar kommun, som skriver
“Jag har [...] lyft upp denna tanke för våra politiker att vi bör ta med detta i framtida
stadsplaneringen. Vilket också utredningen från regeringen lyfter. Men svaret är nej,
det finns inte med. Hänger ihop med att det är en relativt ny fråga som kommit.” Några
kommuner nämner att det först är det senaste året som autonoma fordon kommit
under deras radar, medan endast ett fåtal fortfarande inte är medvetna om
tekniken överhuvudtaget.
En del reflekterar över de skillnader som finns mellan nivå 4 och nivå 5 av
automatisering. Här synliggörs intressanta och skilda uppfattningar kommunerna
emellan. En kommun skriver: “Om tekniken utvecklar sig mot självkörande
bilar enligt nivå 4 så kanske trafikplaneringen i stort bör vara som den är idag. Om
det istället går mer mot fullständig autonom körning enligt nivå 5 så kanske vi bör
planera på annat sätt”. Medan en annan kommun beskriver det som att: “Nivå 5
skulle ge en radikalt annorlunda stad, där transportsystem, parkeringsfrågan och
gator och vägars dimensionering skulle bli helt annorlunda. Även nivå 4 skulle dock
leda till radikalt annorlunda gator och vägar, då dimensioneringar som t.ex. grundar
sig på trafiksäkerhet, hastighetsregleringar för att undvika upphinnandeolyckor blir
annorlunda, samt t.ex. utrymme i gatunätet för magasinering av köande bilar kan
dimensioneras om.”
Sammanfattningsvis går det att konstatera att de flesta av Sveriges större kommuner
följer utvecklingen och i stor utsträckning är medvetna om det aktuella läget för
de tekniska aspekterna. En del för mer eller mindre generella resonemang om en
sannolik framtid med autonoma fordon, och dess potentiella effekter. Många lyfter
fram att en bevakning av utvecklingen är en viktig roll för Sveriges kommuner
i dagsläget, Lunds kommun beskriver: “Framförallt är det viktigt för kommunen att
bevaka utvecklingen inför framtiden”. Stockholm stad skriver i sitt samrådsförslag
till ny ÖP: “Det blir viktigt för staden att följa arbetet med att ta fram lösningar
som gynnar en hållbar utveckling, att planera för framtida flexibilitet i utformning
och omvandling av stadsmiljöer samt att bereda för en eventuell omställning av
infrastrukturen med ny teknik och/eller andra fordon.” (Stockholm stad 2017, sid. 61).
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Diagram 4. 75% av Sveriges 50
största kommuner instämmer helt,
eller till stor del i att det saknas
kunskap kring autonoma fordons
konsekvenser på den fysiska
planeringen.

Vi har inte tillräckligt med kunskap om teknologins konsekvenser på
den fysiska planeringen.

Det är osäkerheten gällande autonoma fordons konsekvenser och effekter på den fysiska
planeringen som i vår undersökning visar sig vara den vanligaste anledningen till att
autonoma fordon inte finns med i den översiktliga planeringen. Osäkerheten uttrycks
olika bland de kommuner som i dagsläget inte håller på att arbeta fram en ny
översiktsplan, alternativt inte planerar att inkludera autonoma fordon i deras
kommande översiktsplan. Norrköpings kommun skriver: “... vi vet nog ännu för lite
om vilken väg teknikutvecklingen tar för att säkert kunna ta höjd för
detta i planeringen. Vi är som sagt medvetna om teknologin som håller på att
utformas, men vet ännu för lite för att kunna planera för detta”. Som nämnts är
det kunskap som saknas för att på olika sätt att planera för den tekniska
utvecklingen, till exempel så skriver Kungsbacka kommun: “Vi ska påbörja
arbetet med en ny översiktsplan och då kan frågan om autonoma fordon
komma att beröras [...] Vi behöver se mer konkreta exempel som vi kan använda oss av
i den strategiska planeringen”. Sollentuna kommun för en intressant tankegång kring
kunskapsspridning: “Att vi inte arbetar aktivt med frågan beror på att vi inte riktigt har
hittat ett angreppssätt. Kanske är det heller inte meningsfullt att varje kommun med små
resurser funderar på detta på egen hand? Det är nog snarare en fråga för forskningen och
omvärldsbevakarna att arbeta med. Vi kommer att följa arbetet med stort intresse och
arbeta in slutsatserna i framtida översiktsplaner.” Här väcks flera tankar - exempelvis,
i vilken utsträckning bör omvärldsbevakning vara en del av den kommunala översiktliga
planeringen? Det är förmodligen inte lönsamt att varje kommun på egen hand
försöker lista ut hur den här tekniken kan påverka våra framtida städer och därmed
hur det ska planeras för det. Det kan istället konstateras att kunskap om vad den
tekniska utvecklingen kan ha för konsekvenser på våra städer och även goda exempel
saknas och efterfrågas i kommunerna.
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Diagram 5. 61% av Sveriges 50
största kommuner är tror att
autonoma fordon kommer påverka
den fysiska planeringen inom de
närmsta 20 åren.

Vi tror inte att teknologin kommer påverka vår planering inom de
närmsta 20 åren.

En övervägande majoritet av kommunerna indikerade att autonoma fordon sannolikt
kommer att ha en betydande påverkan på planeringen de kommande 20 åren. Östersunds
kommun skriver: “Både tjänstemän och politiker tror att vi inom en snar framtid har
någon form av autonoma fordon i kommunen.” Norrköpings kommun skriver något
mer övertygande att: “... tekniken kommer att ha stor påverkan på stadsmiljön framöver,
säkert inom 20 år”. Haninge kommun är något mer försiktiga i sin prognos och beskriver
det som att: “Jag tror nog att det kan hända en del ganska snabbt när det väl händer
[…] Det kan alltså bli möjligt inom 20 år men just nu vet vi inte”. Karlskrona kommun
är en av de kommuner som svarat mest slagkraftigt och på den här frågan blir svaret:
“Det kommer säkert vara en av planerarnas största frågor avseende gestaltning
av städer och det offentliga rummet de närmaste 20 åren!” Det är naturligtvis svårt
att avgöra hur framtiden kommer se ut, men förhoppningen är att scenarierna i del
tre av detta kapitel ska bidra till att visa på olika vägar utvecklingen skulle kunna ta.

Diagram 6. 59% av Sveriges 50
största kommuner anser att prognoserna om autonoma fordons
genomslag är för osäkra för att
planera för dem.
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Teknologin ligger för långt ifrån de dagliga politiska besluten och
investeringarna.

Kommuner vill inte göra felinvesteringar, och infrastruktur är synnerligen dyrt. Att
utmana parkeringsnormer eller lägga stora resurser på infrastruktur för autonoma fordon
baserat på en till viss del osäker teknik som kan leda till oförutsägbara konsekvenser
utgör i dagsläget en stor ekonomisk risk. Hässleholms kommun beskriver: “... eftersom
vi inte vet när och till vilken grad de förarlösa fordonen slår igenom kan vi inte minska
på parkeringskraven med hänvisning till dem i nuläget. Man kan inte mötas per fordon
förarlöst eller inte så vi planerar hellre för gång- och cykel som ger mer möjligheter till
social interaktion.” Att i stor grad prioritera gång- och cykeltrafik kan ur vissa aspekter
anses tillmötesgå en autonom fordonsutveckling i större utsträckning än att prioritera
investeringar för dagens fordon. Lidingö: “Det är mer sannolikt att teknologin anpassas
efter rådande fysisk planering än att planeringen anpassas efter teknologin.”
Osäkerheten uttrycks även i såväl Stockholm stads och Malmö stads samrådsförslag
till revidering av respektive översiktsplan. Stockholm stad skriver: “Det finns många
lösningar på demonstrationsstadiet, men osäkerheten är stor om vilka som kommer
att slå igenom och hur snart det i så fall sker. Därmed är även påverkan på stadens
trafik än så länge okänd.” (Stockholm stad 2017, sid. 61). Malmö stad uttrycker
det så här i svar på vår enkät: ”Även teknikutvecklingen mot bl.a. mer eller mindre
självkörande fordon kan ge märkbara, men ännu oklara, effekter på trafikflöden och
parkering”. Försöksverksamhet kan förhoppningsvis generera sådan typ av data som
gör det enklare att se effekter på trafikflöden och dimensioner på parkeringsytor.

Diagram 7. Huruvida teknologin
ligger för långt ifrån de dagliga
politiska besluten och
investeringarna, råder det delade
meningar om bland Sveriges 50
största kommuner.

Den breda omfattning som den tekniska utvecklingen med autonoma fordon innebär
på transportområdet återspeglas även i kommunernas kommentarer till enkäten. En del
kommuner ser tydliga fördelar i fråga om säkerhet, minskad trafik och hur autonoma
fordon kan reducera kostnader inom kollektivtrafiken. Exempelvis beskriver Östersund
kommun det så här: “Speciellt inom kollektivtrafiken vore det intressant. I arbetet
med planering för nya stadsdelar till Östersund förs en intensiv diskussion hur trafiken
ska kunna dämpas för att få en hållbar utveckling. Utökad kollektivtrafik är givetvis
ett spår. Förarkostnader är en stor del i kollektivtrafiken varför autonoma fordon som
sagt är intressant.” Skövde kommun har börjat resonera kring autonoma fordons
roll i att kollektivtrafikförsörja områden där det tidigare inte varit lönsamt, de skriver:
”Inom verksamhetsområdet kollektivtrafik finns autonoma fordon med i diskussionen
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om framtida översiktlig trafikplanering. Förarlösa bussar skulle kunna vara ett alternativ
för områden som idag inte trafikeras av linjelagd kollektivtrafik...”
Samtidigt har en del kommuner svårt att se hur autonoma fordon kan påverka den fysiska
planeringen, Östersund kommun menar att: “Däremot har vi inte ännu sett att den fysiska
strukturen i stadsväven behöver förändras på något avgörande sett om autonoma fordon
används. Troligen behövs mer kunskap.” Hässleholm kommun är inne på samma spår
och är medvetna om att felinvesteringar kan komma att göras innan dess, de skriver:
“Ser inte så stor förändring i gatustrukturen om fordonen är förarlösa eller inte där vi skulle
önska att denna revolution slog igenom snabbare är så att vi slapp alla parkeringsplatser
centralt i staden, det kommer att slösas mycket pengar på parkeringshus innan dess…”

Övriga tankegångar

Både Haninge och Karlskrona kommun sätter fingret på vad de tror är det största
hindret. Haninge beskriver det som att “Tekniken är framme, det är de juridiska
frågorna som gör att det inte lossnar. Transportstyrelsen jobbar intensivt med frågorna
för att få till lagstiftning och regelverk.” Även Karlskrona kommun är inne på samma
spår och svarar: “... frågan är inte teknisk utan juridisk. Jag tror att ansvarsfrågan kommer
att vara den begränsande faktorn för utvecklingen av den här tekniken. Åtminstone
i hastigheten av implementering. Det är därför svårt att bedöma vilket genomslag
frågan får i tid, och därmed hur vi de närmaste 20 åren ska planera samhället.”
En del kommuner har redan påbörjat arbetet med testverksamhet för autonoma fordon.
Bland annat Huddinge kommun, som berättar att “Vi har studerat möjligheten till
autonom körning på försök på begränsad och till viss del avskild sträcka. Sträckan går
delvis genom ett naturreservat vilket gör att Huddinge inte ville gå vidare med idén.” När
vi frågade hur det kommer sig att autonoma fordon inte får plats i arbetet för kommande
översiktsplan beskrev Huddinge kommun det som att “spårväg, tunnelbana m.m.
konventionella utbyggnader påverkar mer. Sen kan vissa av dessa i och för sig bli autonom
men ger ingen större effekt i sig på den övergripande planeringen. Behöver fortfarande
stora behållare för att transportera människor. Intressant skulle kunna vara varu- och
godsleveranser. Men även där finns befintlig infrastruktur att tillgå […] Vi har
omvärldsbevakare om det händer något som vi faktiskt kan hantera.” Å andra sidan
menar många att det är dagens konventionella utbyggnader av infrastruktur
som är det stora problemet.

Intervju

Intervjun gjordes för att exemplifiera och fördjupa pågående resonemang kring
utvecklingen av autonoma fordon som förs inom den kommunala planverksamheten.
Intervjupersonen är en trafikplanerare anställd i en medelstor svensk kommun. Den här
kommunen arbetar för tillfället med en ändring av sin översiktsplan. Inom ramen för
detta arbete har frågan om autonoma fordon kommit upp och diskuterats i olika forum.
Intervjupersonen identifierade tre källor till osäkerhet för kommunen inom området:
1. Hur snabbt går utvecklingen? “Här handlar det mycket om ekonomi, teknikutveckling och viljan hos privatpersoner och företag att satsa på inköp av denna typ
av fordon. Det kan handla om hur försäkringsbranschen ser på detta. Blir det till
exempel lägre försäkringspremier för autonoma bilar (kanske sker först när det är
bevisat att dessa är säkrare än dagens teknik) kommer det finnas ekonomiska och
politiska styrmedel som gör att det går fortare med ett utbyte till autonoma fordon?”
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2. Hur snabbt hänger lagstiftningen med?
3. Hur påverkar tekniken människors behov av att äga en egen bil?
Intervjupersonen berättar att två scenarier i huvudsak diskuterats. I det första scenariot
förs resonemang om för- och nackdelar med autonoma fordon. Här tänker man
sig att bilarna blir autonoma men att alla äger bil i samma omfattning som tidigare.
Fungerar tekniken som forskningen visar på ser intervjupersonen att detta innebär stora
fördelar bland annat i möjligheten till kolonnkörning på motorväg, något som kräver
utveckling av tekniken som presenteras i del ett, den autonoma utvecklingen, med ITS
och V2V. Exempelvis nämns hur möjligheter att skjuta fram större väginvesteringar i
framtiden kan vara aktuellt eftersom fler fordon får plats på samma yta som idag om de är
autonoma. Samtidigt påpekas att det fortfarande skulle behövas stora ytor för parkering.
Intervjupersonen skriver: “Här behöver vi fortfarande ta höjd för en stor mängd bilar
som ska ha någon plats att parkera, men också platser för på och avstigning. Kanske väljer
man att låta bilen köra hem och parkera och komma och hämta en på kvällen (i så fall
bidrar tekniken till ett större trafikflöde då bilen behöver göra fyra resor istället för två).”
I det andra scenariot presenteras möjligheten till delade lösningar, reseappar och
en utveckling mot MaaS, dock nämner inte den här personen just termen MaaS.
Intervjupersonen förklarar att: “Det som vi tror skulle kunna få en stor inverkan är
inte endast om fordonen blir autonoma utan om det också sker i kombination med t.ex.
bilpoolslösning/taxitjänst [...] Om det samtidigt sker en utveckling av smarta appar
eller tjänster där man istället för att äga sin bil väljer att ladda ner en ”tjänst” där man
får autonoma bilar att hämta upp en när man behöver en resa så skulle behovet av
parkeringsplatser avsevärt minska, även behovet av att äga en egen bil skulle minska.
Vi tror trots detta att det i städerna fortsatt behöver satsas på cykelvägar och strukturbildande kollektivtrafik då cykelresorna ger motion och frisk luft och är bra för hälsan
och kollektivtrafiken skapar utrymme då de är mer yteffektiva än även autonoma
bilar. Autonoma fordon i kombination med smarta resetjänster skulle bidra till ett
ytterligare minskat biltrafikflöde och till minskat behov av ytor för parkering i
våra städer.”
I en scenarioanalys av parkeringsytor för ändringen av översiktsplanen lyfter kommunen
fram några intressanta funderingar som exemplifierar hur staden kan ta höjd för arbetet
med autonoma fordon i stadsplanering: “vi har [...] föreslagit att de p-hus som ska byggas,
byggs på ett sådant sätt att de kan omvandlas till kontor eller bostäder. På det viset kan
man säga att vi till viss del tagit höjd för autonoma fordon. Som sammanfattning kan
man kort säga att vi tar höjd för ett rimligt framtidsscenario där vi inte räknat in den fulla
effekten av autonoma fordon, men skulle det bli en stor effekt så är det mest till en fördel
(dvs. det blir enklare).” Trots att det inte går att veta vilka konsekvenser utvecklingen av
autonoma fordon kan ha, för den här kommunen intressanta resonemang om att välja
investeringar i anpassningsbara lösningar, för att på så sätt kunna möta utvecklingen.
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DEL TRE - DE FYRA FRAMTIDSSCENARIERNA 2040
I del ett av detta kapitel, den autonoma utvecklingen, kom vi bland annat fram till
att forskning visar på att det är en proaktiv planering som krävs för att utvecklingen
av autonoma fordon ska vara miljömässigt och socialt hållbar. Både autonoma
fordon och delade lösningar för mobilitet visar sig vara två pågående trender
som i kombination skulle innebära en stor påverkan på främst dagens
infrastruktur men även för samhället på en mer övergripande nivå.
I del två presenterades vår undersökning och här konstaterades att trots att majoriteten av
Sveriges 50 största kommuner är medvetna om teknologin säger de sig ännu inte planera
för den. Anledningen är framförallt att de inte har den kunskap som krävs, men även
teknikens osäkra effekter gör att det blir svårt att ta höjd för utvecklingen i planarbetet.
I den här delen visar vi på fyra tänkbara framtidsscenarier som är beroende av två
identifierade osäkra axlar - hur pass proaktiv eller reaktiv samhällsplanering och
politik som kommer föras samt hur väl delade mobilitetslösningar
anammas av allmänheten i framtiden.

PROAKTIV
PLANERING

1

2

Sharing is autonomous caring

Same, same but driverless

PERSONLIGT
ÄGANDE

3

4

Driverless is more

DELADE
LÖSNINGAR

The sharing will

REAKTIV
PLANERING
Utifrån de två axlarna i grafen ovan utvecklas fyra tänkbara framtidsscenarier. För att
förstå under vilka förutsättningar som dessa scenarier kan uppnås används backcasting.
Genom att börja i framtiden med att teckna framtidsscenarier går vi sedan bakåt i tiden
och identifierar olika aktörers roll i sammanhanget. I den här uppsatsen blickar vi fram
mot år 2040 och målar upp en vinjett som skildrar hur livet kan levas i respektive bild
av framtiden. Sedan blickar vi tillbaka på vilka beslut som lett till respektive framtidsbild. De baseras dels på vår undersökning, men även på tidigare forskning inom ämnet.
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Scenarierna är beskrivna i breda termer, med syftet att de ska vara generella.
Övergripande trender kan underbyggas på olika sätt. All utveckling, och potentiella
konsekvenser, påverkar inte alla aktörer eller ens alla delar av befolkningen. Till exempel,
bara för att delade lösningar anammas i högre grad i ett scenario betyder inte det att
det är sanningen inom alla samhällsgrupper. Med det i åtanke visas dock på generella
trender och potentiella utvecklingar för att visa på hur det kan skilja sig från idag och
vad som behöver hända för att nå dit. Ambitionen är att scenarierna ska vara rimliga
men utmanande, för att uppmana till handling. Till exempel så håller inte alla med om
att autonoma fordon kommer att påverka planeringen av våra städer inom de närmsta
20 åren. Vissa baserar deras bedömningar på dagens teknik, forskning och regelverk.
Med de fyra framtidsscenarierna vill vi utmana Sveriges kommuners antaganden, som
mycket väl kan vara sanna, genom att visa på fyra olika möjliga utvecklingar. Målet är
att skildra teknikens rimliga gränser inom tidsramen 2040 för att identifiera vad som
mest sannolikt kan vara hinder eller verktyg som kan leda fram till deras förverkligande.

Tidsram

Vi blickar fram mot år 2040 - en tidsram som realistiskt kan påverkas av beslut som fattas
idag. Genom att titta på en framtid om 20 år finns möjligheter till stora förändringar.
Ett exempel är att den första så kallade “smartphone” blev kommersiellt tillgänglig år
2000, och som inom samma tidsram som våra framtidsscenarier har revolutionerat vårt
samhälle ur en rad aspekter Eftersom det är de långsiktiga samhällsnyttorna som studeras,
är det lönsamt att se till flera olika framtida scenarier och diskutera vilka beslut som bör tas
för att uppnå den mest önskade utvecklingen och därmed största möjliga samhällsnytta.
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SAME SAME BUT DRIVERLESS
“Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv, men delade lösningar inte
har anammats av allmänheten”

Vinjett 2040

Sveriges vägar domineras av eldrivna autonoma fordon nivå 4.
Den nya tekniken har bidragit
till ett reducerande av såväl
skador som utsläpp i trafiken.
Dock har allmänheten varken
den tilltro till digitaliseringen
eller viljan till delade lösningar
som många hoppades på för 20
år sedan. Trängselproblemen
i trafiken finns fortfarande
kvar men har tack vare den
nya tekniken inte förvärrats,
trots att antalet fordon på vägarna ökat. Fordonstillverkningen fortsätter i samma
takt, om än på ett mer hållbart sätt. Sveriges kommuner är proaktiva och våra städer
är anpassade och redo för en högre nivå av automatisering när allmänheten är redo.

Backcasting

Redan år 2020 hade majoriteten av Sveriges kommuner inkluderat autonoma fordon i
deras översiktliga planarbete. Tekniken som vid mitten av 10-talet präglades av en
försiktig optimism utvecklades snabbt till en betydelsefull planeringsfråga, framförallt
i större städers stadsutveckling. Både nationella och europeiska uppmaningar
att inleda ett omfattande arbete för att uppdatera och anpassa infrastrukturen visade
sig ge stort genomslag. Projektet Drive Me var en framgångssaga och resultatet
präglade Göteborgs fördjupade översiktsplan för stadens tätort. Där presenterades
för första gången ett omfattande planeringsarbete med fokus på autonoma fordon
i stadsutveckling. Här visades hur urbana problem som trafikstockningar och ytkrävande parkeringsplatser kunde reduceras samt hur nya typer av intressanta stadsrum
kunde gestaltas. Tvärdisciplinära stadsutvecklingsprojekt där forskare, planerare
och näringslivet samarbetar blev allt vanligare och Sverige gick i bräschen
för utvecklingen av digitalisering och stadsplanering på ett innovativt sätt.
Den aspekt som inte utvecklades i den riktning många hade hoppats på var delningsekonomin. Oavsett om det rör delning av data eller om delade tjänster, så är svenskarna
skeptiska. Förutom oviljan att ha ett delat ägande av bil, grundar sig skepsisen för delad
data i upprepade hackerattacker som gjorde att förtroendet för tekniken försvagades.
Det egna ägandet och kontrollen över centrala funktioner i livet visades vara högre
prioriterat än många beslutsfattare hade trott. Därför har så kallad V2V inte fått något
större genomslag. Tekniken kring V2I standardiserades däremot redan runt 2020.
Det märks inga större skillnader i konsumtionsmönster jämfört med för 20 år sedan,
men saker och ting produceras på ett mer hållbart sätt än förr. De allra flesta bilar drivs
på hållbart producerad el. Skiftet till elbilar startade runt 2020 och har precis gått om
de fossilt drivna bilarna i antal. Nästan alla nya bilar som säljs drivs på el. Detta skifte
möjliggjordes av stora satsningar både i Sverige och i EU under 20-talet. På grund av
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den fortsatt kraftiga urbaniseringen och att allmänheten i fortsatt liten utsträckning
kan tänka sig att samåka har antalet bilar i städerna ökat. Den nya autonoma bilens
bekvämligheter är en faktor som konkurrerar med andra transportsätt, exempelvis
kollektivtrafiken. Trots att politiska åtgärder har genomförts kontinuerligt sedan slutet
av 10-talet för att försvåra privatbilism, har vägutrymme och centrala parkeringsplatser inte kunnat reduceras i den utsträckning som forskare förutsåg för 20 år sedan.
Detta beror främst på de fördelar som tilldelades den autonoma bilen i form av
subventioneringar som gratis parkering, ingen trängselskatt, förmånliga försäkringar
och så vidare. Traditionella bilar som drivs på fossila bränslen blev dock förbjudna i
städers centrala delar i början av 30-talet. De autonoma bilarna har medfört att allt
färre personer dör i trafiken årligen, och därför närmar sig Sverige nu nollvisionen.
Den påtagliga trend från 10-talet där kommuner planerade för gång- och cykeltrafik
har hållit i sig men en stor del av allmänheten väljer fortfarande personbilen.
Många kommuner byggde stora parkeringsanläggningar i perifera lägen dit de autonoma
fordonen kunde åka och parkera i väntan på att hämta upp sina passagerare vid
behov. Detta gjorde att vissa centrala parkeringar kunde tas bort, men ledde framförallt
till större trafikflöde då bilen behövde göra fyra resor istället för två. De flesta större
städerna har dock förberett sig för att delningsekonomin ska få ett större genomslag i
framtiden. Parkeringshus har byggts på ett sådant sätt att de kan omvandlas till kontor
eller bostäder om behovet av parkeringsplatser minskar. Det finns självkörande bussar
för “last mile”-transporter i flera områden runt om i landet som tidigare inte ansågs
lönsamt att kollektivtrafikförsörja. Den proaktiva samhällsplaneringen där man i förväg
möjliggjorde och anpassade både infrastrukturen och bebyggelsen har medfört att ett
stadigt växande antal bilar går att hantera utan att spendera miljardbelopp på
ny omodern väginfrastruktur. Dessa resurser har istället används till förbättrade
gång- och cykelvägar.
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SHARING IS AUTONOMOUS CARING
“Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och delade lösningar
har anammats av allmänheten”

Vinjett 2040

Sveriges vägar trafikeras av autonoma fordon nivå 5 och
antalet bilar är avsevärt färre. Trafikolyckor, utsläpp
och trängsel har reducerats kraftigt i hela landet.
Allmänheten har stor tilltro till samhällets digitala
omställning och är därför angelägna att dela med sig
av data för att underlätta vardagslivet. Delade tjänster
väljs före privat ägande vilket har lett till stora
förändringar i såväl mobilitet- som konsumtionsmönster. Våra städer har genomgått stora förändringar
till följd av de många frigjorda ytorna som tidigare
tillägnats bilen. Sveriges kommuner är proaktiva och
har styrt utvecklingen i den önskvärda riktning som
lett till stora förbättringar av våra stadsmiljöer. Den
offentliga sektorn är integrerad i den privata och samarbetar i ett stort väl fungerande
system, med MaaS integrerat i både kollektivtrafiken och privata mobilitetstjänster.
Tack vare proaktiv planering, viljan att samarbeta, och ett allmänt uppmuntrande
av delade lösningar har autonoma fordons fulla potential uppnåtts snabbare än vad
många vågat tro.

Backcasting

En tidig milstolpe var när den nya progressiva trafikpolitiken röstades igenom efter
valet 2018 som bland annat innebar en ökad trängselskatt i kombination med sänkta
priser för kollektivt resande. Regeringen genomförde flera åtgärder som sammantaget
försvårade för privatbilismen. Den påtagliga trend där kommuner prioriterar gångoch cykel har hållit i sig och förstärkts ytterligare, vilket har förändrat stadsrummet
dramatiskt sedan mitten av 10-talet. Redan i mitten av 20-talet hade nästan alla
större städer stängt av de centrala delarna för all form av biltrafik och istället fick det
kulturella livet, caféer och restauranger allt större del av gaturummet. Autonoma
bilar nivå 4 lanserades på marknaden i början av 20-talet men fick aldrig det genomslag
som fordonsindustrin hade hoppats på. Detta berodde på flera saker, dels att privatbilism
motarbetades både politiskt och genom kommunal fysisk planering, men främst på
grund av att efterfrågan av privatägda bilar hade minskat dramatiskt. I början av 30-talet
hade mindre än 10 procent av Stockholms invånare under 25 år körkort och nästan
ingen av dom ägde sin egna bil. Detta var inte unikt för Stockholm, liknande statistik
presenterades såväl nationellt som runt om i Europa. Klimatförändringarna var i
mitten av 20-talet den absolut viktigaste politiska frågan för allmänheten och många menar att det var den proaktiva samhällsbyggnadspolitiken i kombination med
allmänhetens krav på hållbart resande som forcerade fram ett nytt mobilitetsparadigm.
De svenska kommunerna var väl förberedda på den digitala utvecklingen. Redan i mitten
av 20-talet hade majoriteten av alla städer förberett sig för att delningsekonomin
skulle få ett större genomslag i framtiden. Nästan alla kommuner kompletterade den
befintliga kollektivtrafiken med självkörande bussar för “last mile”-transporter. Ett
framgångsexempel var Skövde kommun som redan 2019 försörjde ett helt
område med autonoma bussar. Kommunerna började anpassa ny bebyggelse och in-
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frastruktur efter nya förutsättningar. Ett flertal större väginvesteringar från slutet
av 10-talet hade redan i början av 20-talet avbrutits. Insikten om att det inte går
att bygga sig ur trängsel började slå rot i svensk politik. En del projekt var tyvärr
tillräckligt långt gångna och idag betraktas motorvägförbindelsen “förbifart
Stockholm” som den största politiska felinvesteringen i Sveriges historia.
Autonoma fordon nivå 5 har funnits sedan mitten av 20-talet men det var först i slutet av
30-talet som mer än 70 procent av alla fordon i städerna var helt autonoma. Effekterna
på stadens struktur blev påtagliga. Allt fler städer har i samarbete med aktörer från
näringslivet tagit fram autonoma mobilitetstjänster. Kommunerna möjliggör
utvecklingen genom bland annat markanvisning, näringslivet står för investering
av fordon med hjälp av statliga subventioner. Det många kommuner i slutet av
10-talet inte förstod var att autonoma samåkningstjänster skulle komma att ingå
i ett större nätverk av MaaS. Idag ingår spårbunden kollektivtrafik, autonoma
samåkningstjänster, autonoma bussar för “last-mile” transport, gång och cykel i
ett stort nätverk där du som kund abonnerar en skräddarsydd lösning för dina
mobilitetsbehov. Svenska städer lyckades genom att bejaka den tekniska utvecklingen
hindra profithungriga
företag från att konkurrera ut kollektivtrafiken.
Idag har de flesta av Sveriges städer reducerat andelen fordon i vägtrafiken med
75 procent jämfört med för 20 år sedan. Det var inte längre lönsamt att äga en bil, i
synnerhet inte om bilen drevs av fossila bränslen eller inte var autonom. I samband
med att fastighetsägaren skyldighet att tillgodose ny bebyggelse med parkeringar
helt togs bort i slutet av 20-talet, har både fler och billigare bostäder kunnat
byggas. Detta bidrog även till att levande bottenvåningar, som länge varit
en ambition i stadsbyggnad, blev ett allt mer vanligt inslag i gaturummet.
Många städer har experimenterat med att helt ersätta stora vägar med bostäder och
parker. Ett av de största projekten för detta återfinns i Göteborg, där staden i mitten
av 30-talet omvandlade en stor väg till en allmän park, som nu löper genom staden.
Effekterna på staden var omedelbara. Förutom att parken uppmuntrade till turism
så blev den en självklar mötesplats för alla göteborgare. Dessutom fungerar den nya
gröna infrastrukturen som magasin för regnvatten och för att åstadkomma en nödvändig
kylande effekt under de allt varmare sommarmånaderna. I och med att antalet bilar och
ytkrävande infrastruktur kunde reducerats kraftigt i slutet av 30-talet har ett omfattande
arbete med utbyggnad av gång- och cykelvägar möjliggjorts i svenska städer. Detta har
resulterat i säkra och bekväma sätt att ta sig fram i staden, både till fots och med cykel.
Ingen kunde ana att det var bilen som slutligen skulle möjliggöra visionen om den täta
och gröna staden med fokus på gång- och cykeltrafik som vi ser idag. Kommunerna
lyckades utnyttja digitaliseringen till fördel för stadens fysiska miljö och därmed göra
allvar av de höga ambitioner som ofta stannade vid goda intentioner under 10-talet.
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DRIVERLESS IS MORE
“Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är reaktiv och delade lösningar
inte har anammats av allmänheten”

Vinjett 2040

Sveriges vägar blir alltmer tättrafikerade och trånga.
Antalet bilar blir fler och fler, men tack vare mer
hållbara drivmedel kan utsläppen hindras från att
öka i samma takt. Allmänheten är alltför bekväm
för att utnyttja delade lösningar, och äger hellre
en eller flera traditionella eller autonoma bilar.
Allmänheten har inte den tilltro till tekniken som
många hoppades på för 20 år sedan, och vill inte
dela med sig av den data som underbygger delade
mobilitetstjänster. Den kraftiga urbaniseringen har
fortsatt, och detta tillsammans med att Sveriges
kommuner varit långsamma och reaktiva, har lett
till en försämrad mobilitetsituation. Att världen
skakats av hackerattack efter hackerattack, har lett till att teknikutvecklingen klingat
av. Detta har i sin tur lett till höga priser på ny teknik och den autonoma bilens utbredning har därför varit mindre än väntat. De positiva effekter som autonoma fordon
skulle bidra till har inte uppnåtts. Anledningarna är dels en stigberoende samhällsbyggnadspolitik med långsamma processer men även en utbredd teknikskepsis
bland allmänheten.

Backcasting

Den försiktiga optimism för framtidens autonoma fordon, som präglade kommunal
stadsplanering för 20 år sedan, möttes av flera motgångar och vidareutvecklades därför
aldrig till en viktig fråga för stadsplanering. Varken tjänstemän eller politiker ansåg att
kommunal stadsplanering skulle avsätta resurser på spekulativa trendanalyser inom
transportteknik när bostadskrisen var som mest intensiv. Det fanns många frågor som
ansågs mer akuta än att anpassa våra städer för en ökad digitalisering. Det var därför
svårt för kommuner och myndigheter att lyfta blicken och se förbi de mest akuta
frågorna. Men det var främst regelverken för att möjliggöra autonoma fordon som till
en början aldrig lossnade. Den starka trend som autonoma fordon stod för i slutet av
2010-talet avtog allt eftersom. De flesta kommuner nämnde hur utvecklingen mot en
ökad autonom körning var möjlig men valde att stanna vid just konstaterandet av det
faktumet. Det var till stor del en säkerhetsoro som dominerade inställningen till
ny teknik.
Men IT-bolag och fordonsindustrin hade redan investerat åtskilliga miljarder på
utvecklingen av den nya transporttekniken och bedrev en intensiv lobbyverksamhet
som tillslut gav resultat. Samtliga större fordonstillverkare lanserade autonoma fordon
nivå 4 till försäljning 2025 och de blev snabbt populära, trots att de var väldigt dyra.
Den privata sektorn tog helt över utvecklingen av autonoma fordon och privatbilismen
konkurrerar alltmer med kollektivtrafiken i våra städer idag. Trots att trafiksituationen
blivit allt värre i våra städer är det den personligt ägda eller leasade bilen som är
normen. Trenden kring MaaS klingade av, mycket på grund av en reaktiv samhällsbyggnadspolitik som inte lyckades förutse den snabba utvecklingen kring autonoma
fordon, trots att varningsklockorna ringde upprepade gånger redan för 20 år sedan.
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Hade kommunerna och beslutsfattare lyckats samla ihop olika aktörer och utnyttjat
tekniken bakom autonoma fordon till stadens fördel hade problemen vi ser idag
kunnat förhindras.
Bekvämligheterna med en autonom körning ledde till att svenskarna är för bekväma
för att välja ett kollektivt transportsätt. Antalet bilar i trafiken ökar men andelen
autonoma fordon nivå 4 är fortfarande för liten för att de stora fördelarna med tekniken
ska kunna ge en betydande effekt på minskad trängsel. Övergångsperioden till en
ökad autonom körning har varit mer problematisk än väntat och detta har till stor
del berott på en reaktiv planering och politik. Svenskarna spenderar därför betydligt
mer tid i en allt mer tättrafikerade väginfrastruktur. För alla dem som sitter i en
autonom bil spelar detta mindre roll då de flesta ändå jobbar, kollar på Netflix eller
sover under tiden. Sociala och ekonomiska orättvisor i människors möjlighet till
mobilitet är ett växande problem i samhället. Förutom detta ser samhället till stor del ut
som det gjorde för 20 år sedan. Konsumtionsmönstren är de samma men produktionen
sker på ett mer hållbart sätt. Vardagslivet stöds av fler smarta vardagslösningar
än förr, så som felfri röststyrning, avancerade karttjänster, och VR-teknik.
Svenskarnas liv präglas av bekvämlighet med mycket teknisk assistans för en enklare vardag.
Teknikutvecklingen skakades flera gånger under 20-talet av omfattande hackerattacker
som ledde till att allmänhetens inte ville dela med sig av sin personliga data. Varje gång
en ny standard för öppen och delad data introducerades, låg hackarna ett steg före.
Allmänheten är därför skeptisk till ny teknik och lösningar som kräver en förändring i
invanda beteenden och livsmönster. Allt detta har lagt stort fokus på säkerheten kring
ny teknik, vilket leder till att utvecklingen går långsammare än väntat. De fördelar som
autonoma fordon kunde tänkas medföra för 20 år sedan har därför inte införlivats.
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THE SHARING WILL
“Ett scenario där samhällsbyggnadspolitiken är reaktiv, men delade lösningar har
anammats av allmänheten”

Vinjett 2040

Sveriges vägar domineras av autonoma fordon
tillhörande olika privatägda MaaS-tjänster. De
drivs av hållbart tillverkad el och har förbättrat
trafikflöden runt om i Sverige avsevärt. Vardagslivet ser på många sätt helt annorlunda ut än för 20
år sedan. Digitaliseringens möjligheter har skapat
helt nya lösningar som svarar till önskemålen om
ett enklare vardagsliv än förr. Sveriges kommuner
har varit långsamma och reaktiva till utvecklingen
vilket har gjort att de privata aktörerna till stor
del helt tagit över det som en gång var kommunal
och regional kollektivtrafik. I och med att de
privata aktörernas drivs av ett vinstintresse
så tillgodoses inte alla samhällsgruppers behov av mobilitet. Landsbygden är
fortfarande dåligt försett med förbindelser och de MaaS-tjänster som finns
tillgängliga där är förhållandevis dyra. Detta behov har dock på senare tid identifierats
av de privata aktörerna och har lett till att fler billigare alternativ till de befintliga
MaaS-tjänsterna snart förväntas introduceras. Allmänhetens vilja att dela med sig av
personlig data, tillsammans med autonoma fordons precisa och säkra körsätt har lett
till att olyckor, trängsel och utsläpp minskat markant. Tekniken har även lett till stora
frigjorda ytor i centrala delar av Sveriges städer, som tidigare tillägnades
parkeringsplatser.

Backcasting

Fram till mitten av 2020-talet hade svenska kommuner och myndigheterna hyfsat bra
koll på hur medborgares resmönster såg ut. Men i början av 2030 stod de konkurrerande
företagen Waymo och Uber för nästan 80 procent av alla resor inom städerna. De
var inte villiga att dela med sig av information som genererats om deras kunders
resvanor till den offentliga sektorn. Uber och Waymo är de största konkurrenterna
till att ta över hela den kommunala och regionala kollektivtrafiken inom kort. De
har de senaste 20 åren samlat in en mängd värdefull data som gör att de kan utveckla
tjänster som är bekvämare och billigare än traditionell kollektivtrafik och taxitjänster.
Kommunikation mellan fordon, V2V, och mellan fordon och infrastruktur, V2I,
krävde en digital infrastruktur med hög kapacitet, 5G, som gör att stora mängder
data kan delas snabbt. En utbyggnad av 5G innebar stora investeringar och det var
länge oklart vem som skulle ansvara för att dessa investeringar genomfördes. Den
offentliga sektorn stod passiv och privata företag som Waymo och Uber bekostade
utbyggnader i deras prioriterade områden, där de nu äger rättigheterna till dem.
Sveriges kommuners planläggning försvagades då stadsplanering, bosättningsmönster,
resmönster och resvanor sammantaget är beroende av varandra i ett komplext
system som kommunerna inte längre kunde förutse likt slutet av 2010-talet. Med teknikföretagens försprång på utvecklingen har kommunerna snart ingen roll i kollektiva
mobilitetsfrågor. De privata företagen förväntas snart lägga bud på att köpa upp
det sista som finns kvar av kommunal och regional kollektivtrafik. Trafikanalys
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generaldirektör uttalade sig nyligen och bekräftade det många redan visste: “Vi har
inte den data som krävs för att förstå marknadens storlek och vad som händer med
det”. Det var både samarbetssvårigheter inom Sverige och mellan länder i EU som
gjorde att den offentliga sektorns del i utvecklingen minskade. De offentligt framtagna
tjänsterna var inte heller lika attraktiva och snabba som alternativen från den privata
sektorn, vilket ledde till att den offentliga sektorns roll i frågan snart helt spelats ut.
I och med att antalet bilar och ytkrävande infrastruktur kunde reducerats kraftigt i
början av 30-talet har stadsrummets karaktär förändrats avsevärt, ibland till förmån
för bostäder, parker, gång- och cykelvägar men oftast för centrala köpcentrum. Den
reaktiva stadsbyggnadspolitiken har inneburit att kommunernas ställning försvagats,
främst gentemot den enskilde fastighetsägaren, som i många fall är Uber och Waymo.
Dessa företag driver på en intensiv förtätning av svenska städer. Många menar att
förtätning i form av kontor och stadsgallerior gått överstyr. Staden är tätare än förr
men inte grönare, något som många hoppats att frigjorda ytor skulle användas till.
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5. DISKUSSION
Jämförelse med studie från USA

Guerra (2015) identifierade i rapporten “Planning for cars that drive themselves”
att ingen av de studerade MPOs (Metropolitan Planning Organizations), som
med störst sannolikhet skulle kunna planera för autonoma fordon, har införlivat
fenomenet i deras långsiktiga planer. Av de 25 största MPOs hade bara Philadelphias
regionala planeringskommission nämnt autonoma fordon i deras långsiktiga trafikplan.
Där beskrivs den snabba utvecklingen av ny teknik, som exempelvis förarlösa
bilar, och osäkerhet om dess timing och effekter som ett skäl för regelbundna
uppdateringar RTP (Regional Transportation Plan) (Guerra 2015, sid. 4). Guerras
resultat stämmer väl överens med vårt. Endast Malmö och Stockholm nämner
autonoma fordon i deras revideringar till respektive översiktsplan, som nu är
på samråd.
Guerra sammanfattar resultatet av sin studie och rankar vilken anledning som spelar
störst roll för att inte ännu planera för autonoma fordon: “While uncertainty about
the timing and impacts of driverless cars plays the strongest role, the divide between
the emerging technology’s potential impacts and the way that investment decisions are
made featured prominently in most interviews. Unawareness and skepticism played
only a weak role…” (Guerra 2015, sid. 4). Vi ser liknande resultat i vår studie. Den
största rollen hade dock bristen på kunskap om autonoma fordons konsekvenser
på den fysiska planeringen, men prognoserna om teknologins genomslag ansågs
även för osäkra för att planera för dem. I vår undersökning kunde ingen tydlig bild
av om teknologin låg för långt från de dagliga besluten urskönjas. Som i Guerras
undersökning visar även vårt resultat på medvetenhet och att de flesta tillfrågade
kommuner tror att autonoma fordon kommer påverka vår planering inom de 20
närmsta åren.
I den amerikanska studien identifieras ett stort engagemang bland planerare där många
inte bara deltar i diskussioner utan också organiserar nationella och lokala möten
och konferenser om autonoma fordon. “A few have started to develop regional
transportation models to help predict the impacts of self-driving cars. In short, many
are following the technology closely and have intimate knowledge about the current
state, likely near future, and potential impacts of autonomous vehicles” (Guerra 2015,
sid. 4). Det finns flera liknande initiativ i Sverige där SKL årligen håller i konferensen
Trafikdagarna, VTI bedriver forskning på ämnet, Kristoffersson et al. (2017) som tagit
fram framtidsscenarier för självkörande fordon som en del av SOU (2016:28), och till
sist ska Skånes plan- och byggdag 2017 bland annat handla om framtida transporter.
Enskilda kommunala initiativ finns också, till exempel gav Huddinge kommun i
oktober 2014 Trivector i uppdrag att studera utvecklingen kring autonoma fordon för
att se hur det kan påverka den kommunala planeringen. En del i utredningen var också
att undersöka ett självkörande bussystem i Kungens kurva (Börefält & Dahlén 2014).
De svenska kommuner som börjat resonera kring autonoma fordon är försiktiga
och gör grundläggande antaganden om dess utveckling. Även de amerikanska
trafik- och stadsplanerarna var försiktiga i sina förutsägelser: “Furthermore, planners
were generally cautious about specific predictions. Rather, they described a range
of possible outcomes in terms of how and when automated vehicle technologies are
deployed and how the public responds” (Guerra 2015, sid. 5). Detta stämmer överens
med vårt resultat, exempelvis Lunds kommun har i sin kommande översiktsplan
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utformat fyra tänkbara scenarier där autonoma fordon utgör en av många
potentiella men osäkra faktorer som kan påverka den fysiska planeringen de kommande
30 åren. Flera kommuner konstaterar även att effekterna än så länge är osäkra.
Även om såväl de svenska som de amerikanska planerarna är osäkra på den här nya
teknikens effekter och konsekvenser så är de flesta av de tillfrågade optimistiska
och ser många fördelar med den: “Nevertheless, most MPO staff members are best
described as cautiously optimistic, rather than skeptical, that driverless cars will eventually
produce significant road capacity and safety improvements” (Guerra 2015, sid. 5).
En majoritet av de tillfrågade svenska kommunerna tror att autonoma fordon
kommer att påverka planeringen framöver och är övervägande entusiastiska och
optimistiska över fördelarna det kan komma att medföra för våra framtida städer.
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6. AVSLUTNING
Vår uppsats utgick från en hypotes att de flesta av Sveriges 50 största kommuner inte
planerar proaktivt för autonoma fordon. Vår undersökning visar att än så länge är det
endast Stockholm som nämner autonoma fordon i deras samrådsförslag till ny
översiktsplan, resterande samrådsförslag som vi har nämnt i undersökningen finns
ännu inte tillgängliga för granskning. Detta beror inte på att den svenska kommunala
planverksamheten är omedvetna eller skeptiska till autonoma fordon. Istället beror detta
dels på att det är en ny teknik som växer fram i snabb takt och dels på en bristande kunskap
och osäkerhet kring autonoma fordons konsekvenser på den fysiska planeringen. Trots
att många kommuner diskuterar frågan och reflekterar över tänkbara scenarier är
osäkerheten om hur man tar höjd för utvecklingen i den fysiska planeringen
fortfarande påtaglig.
Det kan dock konstateras att den kommunala fysiska planeringen är mer benägna
att diskutera autonoma fordon i sina kommande översiktsplaner än tidigare.
Vår bedömning är att flertalet kommuner kommer att bedriva ett liknande
resonemang som den Stockholm stad eller Lunds kommun visar upp, där autonoma
fordon kommer beskrivas som ett av flera potentiella transformativa tekniker
som kommer att ha osäkra effekter på infrastruktur- och samhällsförändringar.
Ungefär hälften av Sveriges kommuners nuvarande översiktsplaner är från 2010.
Anledningen till det är förmodligen att PBL 2010 innehöll en ny paragraf om
aktualitetsprövning av översiktsplaner. Vår dokumentstudie av Sveriges 50 största
kommuners översiktsplaner, tillsammans med enkäten gör att vi kunde ringa in när
autonoma fordon och autonom mobilitet blev en fråga. Flera har i enkäten svarat
att det var väldigt nytt år 2010, men idag är majoriteten medvetna om utvecklingen.
Anledningen till att vi valde att undersöka Sveriges 50 största kommuner var att
vi trodde att det var större sannolikhet att de stora kommunerna har resurser
för att resonera kring frågan. Detta antagande visade sig till stor del stämma
i vår
enkätundersökning. Det är de största kommunerna som kommit
längst i att resonera kring och testa autonoma fordons effekter på städer.
De kommuner som behandlar frågan i sin översiktliga planering är de kommuner
som i nuläget håller på att revidera eller ta fram en ny översiktsplan. Det är
dock endast ett fåtal, och det är än så länge bara grundläggande resonemang om
konsekvenser samt att det är viktigt att följa utvecklingen. De flesta kommuner
efterlyser mer kunskap om hur de bör planera för en framtid med autonoma fordon.
I och med den snabba tekniska utvecklingen och de långa planeringsprocesserna är det
hög tid att tänka över denna nya tekniks eventuella påverkan på de kommunala planerna
och investeringarna. Beslut som fattas idag kommer att ha en djupgående inverkan
på morgondagens vägar och städer, och kan när de väl byggs redan vara utdaterade.
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Rekommendationer och framtida arbete

De flesta av Sveriges 50 största kommuner som svarat på vår enkät efterfrågar
kunskap kring hur de bör planera för en önskvärd utveckling kring teknologin
autonoma fordon. SKL intressebevakar denna fråga och understödjer näringsdepartementet i sitt utredningsarbete kring autonoma fordon. SKL har under våren
2017 gett Sweco i uppdrag att utreda effekter av autonoma fordon på lokal och
regional nivå. Utredningen förväntas vara klar under hösten 2017 och ska fungera
som en informationsskrift riktad till kommuner, om vad de behöver veta och på
vilket sätt de kan och bör försöka påverka utvecklingen. I uppdraget ingår att utreda:
Kommuner som ansvarig för fysisk planering:
- Vilken kompetens behöver kommuner och landsting bygga upp inom samhällsplaneringsområdet för att optimera introduktionen av självkörande fordon?
- Hur kan markanvändningen komma att förändras på lokal och regional nivå?
- Hur förändras kapacitetsutnyttjandet i och med en introduktion av självkörande
fordon?
Kommuner som väghållare:
- Finns det ett behov av nya verktyg för kommuner och landsting att
styra utvecklingen av självkörande fordon på lokal nivå och i så fall vilka?
- Vilka, om några, regeländringar bör göras i ett första skede i
syfte att förbättra förutsättningarna för kommuner och landsting?
Finansiering:
- Hur kommer kostnaderna för väginfrastrukturen att påverkas utifrån ambitionen
att snabbt åstadkomma en lyckosam introduktion av självkörande fordon?
- Vilket stöd bör lokala och regionala aktörer få av staten?
- Hur påverkas behovet att använda infrastrukturavgifter för att styra och eller
finansiera självkörande fordon? T.ex. trängselskatt, parkeringsavgifter, fordonskatt.
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