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sammanfattning
”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk
De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. Med
dessa förs även förhoppningar om säkrare trafikmiljöer, större utrymme och prioritering av fotgängare
och cyklister, mindre trängsel, reducerad miljöpåverkan och förenklade livsmönster. För att dessa positiva
konsekvenser ska infalla krävs dock en förebyggande och långsiktig planering. Majoriteten av svenska
kommuner har i dagsläget en reaktiv inställning till planering för autonoma fordon, det vill säga att först
se utvecklingen äga rum och därefter tillämpa åtgärder. För att utvecklingen ska få ett önskvärt utfall
måste kommunerna börja föra en proaktiv planering för autonoma fordons introduktion på marknaden.
Det som hittills hämmat planeringen är framförallt bristen på konkreta förslag och principer för hur trafikoch gatumiljöerna bör anpassas efter de nya förutsättningar som autonoma fordon medför. Samhället
står just nu på kanten inför en storskalig omställning av fordonsflottan, där eldrivna autonoma fordon i
slutändan förmodligen utgör en majoritet. Syftet med detta projekt är inte att förespråka en omedelbar
implementering av åtgärder för fordon som ännu inte existerar, men fenomenet måste börja betänkas,
diskuteras och konkretiseras på det långsiktiga planeringsstadiet. År 2050 ses som en relativt säker tidpunkt
där autonoma fordon utgör en absolut majoritet av fordonsflottan, under en lång period kommer dock
vanliga fordon och autonoma fordon behöva samsas om trafikutrymmet. Inom detta tidsspann råder
många oklarheter över hur den fysiska planeringen ska positionera sig.
De planeringsåtgärder som produceras i detta projekt är menade att utgöra ett första underlagsmaterial
som kan börja lappa igen den kunskapslucka som existerar idag. Om kommunerna fortsätter med en
reaktiv inställning ökar risken för att de negativa konsekvenser som autonoma fordon kan medföra
infaller, såsom kapacitetsbrist i trafikinfrastrukturen på grund av ökade trafikmängder samt ett ökat
parkeringsbehov. Sveriges kommuner bör vara med och styra utvecklingen för att privata aktörer och
marknadskrafter inte anskaffar enväldig kontroll, och för att målsättningarna ska forma den teknologiska
utvecklingen och inte vice versa. Vilket utfall som är mest sannolikt att inträffa beror till stor del på två
faktorer; graden av proaktiv planering som bedrivs av de samhällsbyggande institutionerna samt i vilken
grad delade lösningar av autonoma fordon anammas av allmänheten. Det är således omotiverat att inte
bedriva en proaktiv planering på grund av de osäkerheter kring vilken typ av genomslag de autonoma
fordonen får, för att institutionernas arbete kan påverka utvecklingen i den riktning som anses önskvärd.
Detta projekt bidrar med något nytt till forskningen kring autonoma fordons påverkan på stadsplaneringen
inom urbana miljöer, genom att konkretisera nödvändiga åtgärder som behöver tas med hänsyn till
denna utveckling. Projektet resulterar i gestaltningsprinciper och förslag på lämplig utformning med
hänsyn till autonoma fordon. Förhoppningen är att detta arbete är ett första steg i att möjliggöra en
mer proaktiv planering, vilket är ett kriterium för att skapa en framtid med gång- och cykelprioriterade
miljöer där delade autonoma fordon har ett reducerat anspråk i det offentliga rummet.

Nyckelord: autonoma fordon, självkörande fordon, förarlösa fordon, automatiserade fordon, eldrivna
fordon, automatisering, autonom mobilitet, fysisk planering, proaktiv planering, stadsplanering,
trafikplanering, urban miljö, stadsmiljö, gestaltningsprinciper, gestaltningsförslag, mobility management
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begreppsförklaring
Autonomt fordon - begrepp för ett motordrivet fordon som kan framföras av ett autonomt körsystem. Med
”autonomt körsystem” avses ett system som självständigt delvis eller helt kan kontrollera och framföra ett
fordon. Vidare är en förutsättning i detta projekt att autonoma fordon i huvudsak är eldrivna (se avsnitt
Avgränsning), således innebär benämningen autonomt fordon “eldrivet autonomt fordon”.
bakåtriktade sidokameror
maxavstånd 100 m

vid framåtriktad kamera
maxavstånd 60 m

primär framåtriktad kamera
maxavstånd 150 m

bakre kamera
maxavstånd 50 m

ultraljudssensorer
maxavstånd 8 m

framåtriktade sidokameror
maxavstånd 80 m

snäv framåtriktad kamera
maxavstånd 250 m

radar
maxavstånd 160 m

Figur 1. Autopilot (Tesla 2018). Olika sorters sensorer är viktiga för att ge fordonet en bild av hur vägen och trafikmiljön ser ut. Hårdvara
som radar, lidar, kameror och ultraljudssensorer ingår i denna kategori. Informationen används tillsammans med mjukvara bland
annat för att upptäcka andra fordon eller trafikanter, hinder på vägen, körfältsmarkeringar, vägmärken och vägens utformning.

Autonom körförmåga - I detta projekt används uteslutande de fem nivåer för autonom körförmåga
framtagna av SAE (Society of Automotive Engineers). Det primära syftet med denna skala är att redogöra
för hur den dynamiska köruppgiften fördelas mellan människa och autonomt körsystem. Starkt förenklat
innebär nivå 0–3 att en fysisk förare finns och antingen kör (eventuellt med stöd av det autonoma systemet)
eller är beredd att ta över körningen när systemet begär det. I nivå 4 och 5 kontrollerar det autonoma
systemet fordonet och kan också hantera de mest komplicerade trafiksituationerna. Det innebär att
det inte behövs någon fysisk förare under autonom körning i nivå 4 och 5. Däremot kan ett fordon med
autonoma funktioner i de högre nivåerna också vara möjligt att köra manuellt, det vill säga ha dubbla
funktioner. Skillnaden mellan nivå 4 och 5 är att fordon med den lägre nivån inte fullt ut behärskar de
mest svårbedömda trafiksituationerna och/eller körning i särskilt svåra områden, medan nivå 5-fordon
kan klara alla situationer och miljöer som en fysisk förare klarar av (Bjelfvenstam 2018:16: 181).
Delningsekonomi - olika typer av arrangemang för att hyra, dela eller låna saker istället för att själv
äga dem. Även olika möjligheter att kollektivt nyttja tjänster räknas in i begreppet. Ett annat namn för
begreppet är ”gemensam konsumtion” vilket innebär att flera personer får möjligheter att konsumera
en vara eller en tjänst än om de var och en skulle behöva köpa den. Den som väljer att dela kommer
således att konsumera mer tjänster än den som äger samma produkt. Internet och andra databaserade
informationstjänster är en förutsättning för en utbredd delningsekonomi (Bjelfvenstam 2018:16: 214).
FÖP - förkortning av fördjupning av översiktsplan. En FÖP är ett komplement till en översiktsplan.
Fördjupningen fungerar som ett strategiskt styrdokument vilket kommuner använder sig av för att styra
planeringen i en önskvärd riktning inom ett avgränsat område. I detta projekt syftar förkortningen enbart
till Fördjupning av översiktsplanen för Lund NE/BRUNNSHÖG (2013).
Gaturum - rum bildat av gata och bebyggelse med tomtmark i stad eller tätort. Gaturummet kännetecknas
av att gatan står i ett nära förhållande till bebyggelsen som vanligen ligger längs en fast byggnadslinje
och utgör väggar i rummet. Plank och staket samt växtlighet kan också bilda väggar och i viss mån
tak i gaturummet.
Körbana - en del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana.
Körfält - ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon
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vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon.
MaaS - förkortning av Mobility as a Service. MaaS kombinerar flera olika transportsätt i en och samma
mobilitetstjänst, vilket kan yttra sig i exempelvis en mobilapplikation. Genom en sammanlänkning av bland
annat delade bil- och cykeltjänster, taxi och kollektivtrafik erbjuder MaaS alternativa transportmöjligheter
till privat bilägande. Det huvudsakliga syftet är att underlätta för resenärernas planering, där hela
färdsträckan från hemmet till den slutgiltiga destinationen med enkelhet kan planeras och genomföras.
Oskyddade trafikanter - gående, cyklande samt den som färdas på ett fordon utan karosseri.
Sista/första-kilometern-transportmedel (eng. last mile solution) - persontransporter till och från stomnätet
av kollektivtrafik, det vill säga transport mellan hemmet och tåg, buss eller annat delat fordon.
Vägbana - körbana och eventuella vägrenar och uppställningsfält och cykelfält.
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DEL 1
8

INLEDNING
”When Henry Ford made cheap, reliable cars, people said,
’Nah, what’s wrong with a horse?’ That was a huge bet he
made, and it worked.” – Elon Musk

som många städer idag brottas med, det är dessutom mycket
svårt att bygga sig ur trängseln genom infrastrukturlösningar
med en ökad trafikkapacitet (SKL & Trafikverket 2010: 8).

Trafik och fordon har historiskt sett haft en stor inverkan
på utformning och lokalisering av städer. En omfattande
vändpunkt var uppfinningen av hjulet som banade väg för en
helt ny typ av mobilitet och transport. De tidiga civilisationerna
växte i många fall fram längs med större floder som bland
annat erbjöd transportmöjligheter med båt. Hjulet möjliggjorde
istället en effektiv landbaserad gods- och persontransport
vilket föranledde att städer kunde växa fram oberoende av
dessa vattendrag. Hjulet var därmed en nyckelkomponent för
utvecklingen av framtida civilisationer och städer (eNotes 2013;
Hydén 2008: 12). Bilens uppkomst och kommersialisering var en till
sådan vändpunkt, vilket hade banbrytande effekter på städers
utformning. Efter andra världskriget var bilens behov den totalt
dominerande faktorn inom trafikplaneringen och resulterade i
att allt större ytor inom staden reserverades för sådana ändamål,
såsom parkeringsplatser och framkomliga gatunätverk (Hydén
2008: 37-38). Vad kan nästa stora genomslag tänkas bli inom
transportsektorn? En kvalificerad gissning är att fossildrivna
fordon helt kommer övergå till eldrift samt förses med kraftiga
datorer och erhålla en autonom körförmåga, där förarens
involvering gradvis kommer minska i och med att tekniken
blir mer avancerad. Detta är en utveckling som redan håller
på att implementeras i verkligheten (Bjelfvenstam 2018:16: 29,
180, 184; Fenton et al. 2017; Kristoffersson, Mattsson, Pernestål
2017: 7, 16; Seba 2014: 140).

I samband med förtätning och omprioriteringar av gaturummets
disposition har dessutom konkurrensen om marken inom staden
ökat med tiden. En bil står idag parkerad i genomsnitt 90-95
procent av sin livslängd (Stockholms stad 2012: 1). Ett autonomt
fordon behöver inte nödvändigtvis stå parkerad utan kan vid
avlämning köra vidare för att hämta upp flera passagerare
(Bjelfvenstam 2018:16: 281). Under förutsättningen att den
autonoma fordonsflottan till stor del utgörs av ett kollektivt
hyrsystem är det dessutom möjligt att det totala antalet fordon
kan reduceras (Kristoffersson, et al. 2017: 27-29). Ett kollektivt
användande i samband med högkapacitetskollektivtrafik
kan reducera antalet fordon med så mycket som 90
procent, och ändå uppnå samma grad av mobilitet som
det nuvarande trafiksystemet (Bjelfvenstam 2018:16: 216).
En reduktion av antalet bilar som samtidigt inte behöver stå
parkerade kan bidra till ett minskat behov av parkeringsyta
i staden, vilket ger förutsättningar att lösa ut mark för andra
ändamål. Det skulle därmed möjliggöra för en omallokering
och gestaltningsomvandling av gaturummet, där gång- och
cykeltrafikanter har högst prioritering (NACTO 2017: 13).

Många kommuner arbetar idag med att försöka minska
bilens anspråk i staden, tillsammans med att öka prioriteringen
av gång- och cykeltrafikanter. Efterfrågan av ett minskat
transportbehov, ökad säkerhet och energieffektivare transporter
ökar i takt med klimatpolitiska påtryckningar, teknologiska
innovationer och människornas förändrade resvanor. Mycket
tyder dock på att nuvarande planeringspraxis ger fler och
längre motoriserade transporter, vilket kan vara en anledning
till att flera av de transportpolitiska målen uppfylls i en långsam
takt (SKL & Trafikverket 2010: 5; Trafikanalys 2017: 7). Denna
utökning av fordonsflottan förvärrar den trängselproblematik

En bil står idag parkerad huvuddelen av sin livslängd. Dessutom är det i många
fall stora ytor som tas i anspråk, exempelvis Stortorget i Karlskrona.

Även om alternativa transportsätt existerar är bilen en
konkurrenskraftig aktör genom de bekvämligheter som den kan
erbjuda, vilket gör att många väljer att ta bilen oavsett (Hydén
2008: 19-24). Det finns en utpräglad uppfattning om ägandet av
en bil som en självklarhet för en självständig och rörlig existens.
Bilen har länge varit en naturlig del av begreppet “frihet”
där ägandet av bilen gör det möjligt att bestämma över sin
egen tillvaro, att kunna färdas obehindrat och oberoende av
andra (Rifkin 2015: 275). Miljöfarliga utsläpp och säkerhetsrisker
orsakade av bilen har samtidigt gjort den till en fara för natur
och människor. Människors hälsa kan påverkas negativt
av partiklar, kolväten, kolmonoxid och andra föroreningar.
Växthuseffekten påverkas också negativt av utsläppen, där
bilar står för cirka 40 procent av de totala koldioxidutsläppen
i Sverige (SKL & Trafikverket 2010: 6).

Figur 2. Downtown L.A. Freeways (Diamond 2014). Trängsel är en problematik
som är svår att bygga sig ur med stora infrastrukturlösningar. Dessutom sker det
ofta på bekostnad av stadens gång- cykel - och levnadsmiljö. Los Angeles
är ett exempel, där den enorma trafikapparaturen separerar stadsstrukturen
utöver att ge plats åt bilen.
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sammantaget reducerat luftmotstånd, men kan även bidra
till ett bättre utnyttjande av körbanan och således mindre
trängsel (Jaillet 2017). Det kan bli 80 procent billigare att utnyttja
ett kollektivt hyrsystem i jämförelse med ett privat ägande då
användaren bara behöver betala för den tiden som bilen
brukas (Rifkin 2015: 280). Detta i samband med de hälsorisker
och miljöförstöring som privatbilismen orsakar motiverar synen
på dagens ägandeskap som en ohållbar företeelse. Bilens
roll som statussymbol och vuxenmarkör bland unga verkar
dessutom minska med tiden, vilket kan antyda ett skifte i hur
den nya generationen förhåller sig till ägande (Hydén 2010:
19; Lund 2016: 1). Påståendet att ägandet av en privatbil är
självklart kan därför numera börja ifrågasättas.
Förutom miljörelaterade problem har det, trots Trafikverkets
mål om Nollvision i trafiken, omkommit mellan 250-450
människor i Sverige varje år sedan 2006 (Andersson 2003:
15; Transportstyrelsen u.å.). Detta beror till 90-95 procent av
den mänskliga faktorn, både på grund av medvetna och
omedvetna felageranden. Mer specifikt kan det innebära
att föraren bryter mot hastighetsregler, placerar sig för nära
framförvarande fordon eller påbörjar en omkörning trots att
sikten är dålig. Det kan även bero på brister i bedömningen
av andra fordons hastigheter eller otillräcklig allmän
uppmärksamhet (Forward, Lewin 2006: 9). Autonoma fordon är
fördelaktiga på så vis att de olyckor som orsakas av mänskliga
attityder, normer och biologiska begränsningar kan undvikas
genom datorer och sensorer.

Figur 3. Urban sprawl (MRSC 2015). Bilens existens påverkar inte enbart människans
livsmönster, utan även städernas fysiska utveckling. Friheten att snabbt kunna ta
sig över stora geografiska avstånd kan leda till att städerna glesas ut (så kallad
urban sprawl) vilket ger upphov till ökade trafikmängder.

Ett jämnt och miljövänligt körsätt utan snabba accelerationer
och hårda inbromsningar kan reducera föroreningarna
från fordonen (Green 2018; Trafikverket u.å.). Autonoma
fordon kan uppnå detta genom programmering, och under
förutsättning att ett kollektivt hyrsystem används kan det totala
fordonsantalet reduceras vilket gemensamt resulterar i en
betydande reduktion av föroreningar och energiförbrukning
(Givoni & Thomopoulos 2015: 6). En faktor som ytterligare kan
effektivisera transporterna är kolonnkörning, där flera fordon
kör på rad tätt inpå varandra. Fördelarna är bland annat ett

Konkurrensen om mark, säkerhetsrisker i trafikmiljön samt

Den bilcentrerade planeringen har under framförallt 1900-talets andra hälft lämnat tydliga spår i stadens utformning. I vissa fall har den kanske mest eftertraktade
ytan reserverats för stillastående fordon, istället för exempelvis bostäder eller grönytor.
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miljöfarliga utsläpp är alla faktorer som talar för att det nu
finns ett behov av förändring i staden. I samband med det
går det att se nya tekniska lösningar som möjliggör för eldrivna
och autonoma fordon att ta plats i staden. Denna utveckling
kan utgöra en ny vändpunkt vilket kan ersätta ett system som
idag är skadligt för både miljön och samhället. Liksom tidigare
trafikrelaterade revolutioner är det möjligt att vi kan bli varse
om en större omställning av stadens utformning. Samhället står
då inför ett stundande skifte där den urbana miljön behöver
anpassas efter dagens trafikrelaterade behov, men även för
den autonoma framtiden. Då det fortfarande finns relativt lite
forskning och exempel på hur urbana miljöer kan komma att
förändras och utformas med hänsyn till autonoma fordon skapas
en problematik där det kommunala planeringsarbetet står och
trampar i den teknologiska utvecklingens bakvatten. Hur kan
således en kommun planera för en eventuellt omvälvande
framtid när det idag saknas pålitliga och konkreta exempel
över hur en urban miljö bör anpassas för autonoma fordon?

medvetet och förtänksamt anskaffa sig gedigna planer, policys
och visioner för att inte den autonoma fordonsutvecklingen
ska resultera i oönskade konsekvenser.

bakgrund
Autonoma fordon beräknas lanseras på marknaden inom
en snar framtid. Trots detta görs det i dagsläget, ofta i
samband med omfattande stadsplaneringsprojekt, samtidigt
stora infrastrukturella satsningar baserade på traditionell
transportteknik och färdmedel vilka kan vara svåra att anpassa
efter nya behov (Bjelfvenstam 2018:16: 448). Autonoma
fordon visar en potentiell utveckling som kan få betydande
konsekvenser både för långsiktiga investeringar men även för
samhällsplanering på en övergripande nivå (Kristoffersson et al.
2017: 7). Det råder liten tvekan om att autonoma fordon nivå 4-5
utgör en absolut majoritet av fordonsflottan år 2050 och, om än
med större osäkerhet, ungefär hälften av fordonsflottan år 2030
med som lägst nivå 3 (Bjelfvenstam 2018:16: 205; Kristoffersson
et al. 2017: 29). Det skulle vara en stor samhällsförlust om
tekniken vid denna tidpunkt inte kan utnyttjas till fullo på
grund av förlegad infrastruktur. Även om det fortfarande
finns frågetecken kring vilka effekter autonoma fordon får
på människornas resvanor och samhällsplanering i stort så
måste denna teknologiska revolution börja tas i beaktning
när framförallt långsiktiga och omfattande kommunala planer
utformas.

Det här projektet avser att undersöka hur en urban miljö kan
se ut i förhållande till en utveckling av autonoma fordon.
Projektet undersöker hur den urbana miljön kan förhålla sig till
en skärningspunkt mellan den trafik vi ser idag och en växande
autonom fordonsflotta. Även om projektet lägger stor tyngd
vid autonoma fordons påverkan på urbana miljöer menas
inte att gestalta miljöer med bilen i centrum, utan snarare
miljöer där gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik kan
ta större plats och där de autonoma fordonen förhåller sig till
behoven av dessa trafikslag. Utan en medveten planering för
ett utvecklat gång-, cykel- och kollektivtrafiknät i samband
med en progression av autonoma fordon riskerar antalet
fordonskilometer att dubbleras (Bjelfvenstam 2018:16: 216-217).
Den autonoma framtiden rullar i ökande takt in över samhället,
de nästföljande åren är i synnerhet viktiga för kommuner att

I denna kontext återfinns kärnfrågan i detta arbete. Vad är
lämpliga planeringsåtgärder inom denna övergångsperiod
med hänsyn till en ökande autonom fordonsflotta? Det är
känt att svenska kommuner efterfrågar konkreta exempel
på planeringsåtgärder gällande autonoma fordon (Axén &

Figur 4. Livsstil och transportmönster (Axén & Hansson 2017). Det autonoma fordonet ger förutsättningar för nya livsmönster. Istället för att själv behöva spendera
tid på att exempelvis hitta en ledig parkeringsplats kan fordonet släppa av dig i närheten av destinationen och sedan parkera av sig självt, eller åka vidare för att
hämta upp nya passagerare.
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Hansson 2017: 51). Projektet ämnar följaktligen att börja lappa
ihop denna kunskapslucka och undersöka hur utvecklingen
av autonoma fordon kan komma att påverka utformningen
av gatumiljöer i svenska städer. Brunnshög i nordöstra Lund är
en stor stadsdel under utveckling. Trots att denna förlängning
av staden sägs bygga på världsledande innovation och
miljöer där människan sätts i centrum, uteblir beaktandet
av autonoma fordon. Kommunens hittillsvarande planering
har dock visat sig ge goda förutsättningar för detta projekt
att ta fäste i. Genom att använda Brunnshög som en modell
för den autonoma framtiden skapar en första plattform
där gestaltningsförslag kan formas. Dessa förslag samt de
bakomliggande utformningsprinciperna utgör de konkreta
exempel som efterfrågats av kommunerna.

analyser av hur det autonoma fordonet kan komma att påverka
stads- och infrastrukturen. Utifrån denna ansats motiveras detta
arbete, det vill säga att presentera konkreta förslag som kan
utgöra underlag för svenska kommuner i framtagandet av
framtida strategiska och detaljerade planer där autonoma
fordon behandlas i en urban kontext.
På grund av projektets ringa omfattning kommer resultatet av
detta arbete endast beröra toppen av det omfattande arbete
som krävs för att producera ett fullständigt underlagsmaterial
för den framtida planeringen. De aspekter i detta arbete
som kan utvecklas vidare i ett framtida skede är exempelvis
anpassning av urbana miljöer med utblick mot 2050, där
utformningsprinciperna kan appliceras i större utsträckning då
autonoma fordon inte längre behöver ta hänsyn till manuellt
framförda fordon. Även arbetet med att producera konkreta
och generella gestaltningsförslag kan fortsätta i ett senare
skede, då de bakomliggande utformningsprinciperna är den
primära fokuspunkten för detta projekt. För ytterligare fortsatt
relevant arbete, se kapitel 6 Diskussion.

Det som vidare framgått efter samtal med stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun är att omställningsperioden där både
autonoma och traditionella fordon använder samma utrymme,
i dagsläget är det mest angelägna att planera inför med
hänsyn till förmågan att kunna bedriva en proaktiv planering
(Informant 1). De förslag som produceras bör därför till stor del
vara anpassningsbara, med syftet att medge förutsättningar
för att i framtiden med någorlunda lätthet kunna anpassa
de föreslagna miljöerna utefter en fortsatt utökad autonom
fordonsflotta. Projektet syftar därför inte till att måla upp en
utopisk framtidsvision. Denna omställningsperiod är i centrum
av arbetet vilket gör att förslagens vikt och relevans ökar
med både hänsyn till Lunds kommuns nuvarande planering
för Brunnshög, men också för en generell planering inför den
förarlösa staden.

syfte
Projektet ämnar att redovisa konkreta utformningsprinciper
samt övergripande gestaltningsförslag på stadsdels- och
kvartersnivå för en större svensk tätort, med hänsyn till en
delvis autonom fordonsflotta. Genom att fördjupa kunskapen
om autonoma fordons påverkan på den fysiska stadsmiljön
syftar detta arbete till att möjliggöra en proaktiv planering hos
svenska kommuner för denna teknologiska utveckling. Detta
uppfylls således genom att ta fram utformningsprinciper och
gestaltningsförslag i olika skalor samt policyriktlinjer, för att på
så sätt kunna bidra med ett så brett underlag som möjligt.

problemställning
Detta projekt har ambitionen att vägleda den framtida
planeringen hos svenska kommuner genom att erbjuda
konkreta exempel på hur en stadsdel kan anpassas efter de
nya behov som uppstår av den autonoma fordonsutvecklingen.
Utgångspunkten för detta arbete är att autonoma fordon
inte enbart existerar, utan utgör en successiv majoritet av den
svenska fordonsflottan inom en tidsram på 10-30 år (Kristoffersson
et al. 2017: 29). Enligt Axén och Hansson finns det en osäkerhet
och passivitet bland många svenska kommuner inför det
kommande planeringsarbetet för autonoma fordon, på grund
av en brist på praktiska exempel och teoretiska ramverk (Axén
& Hansson 2017: 51). Vi har idag ett transportsystem som är
skadligt på många plan och i synnerhet ur en miljösynpunkt (SKL
& Trafikverket 2010: 6). Den passiva inställning mot utvecklingen
av autonoma fordon som kommunerna intar i dagsläget kan
resultera i en icke önskvärd framtid med ökade trafikmängder
(Kristoffersson et al. 2017: 8). Det autonoma fordonet är inte
en lösning i sig, utan det krävs en medveten planering för att
möjliggöra en transportmobilitet motsvarande eller bättre än
situationen idag, utan ökade trafikmängder och de problem
som medföljer en sådan utveckling.

frågeställning
Vilka är de autonoma fordonens förutsättningar inom en
urban miljö i jämförelse med fossilbränsledrivna manuellt
manövrerade fordon, och vilka konsekvenser innebär det
för den fysiska planeringen?
Hur bör den urbana miljön utformas med hänsyn till de
autonoma fordonen? Vilka policys kan behöva tillämpas
för att stödja en sådan utveckling?

textens disposition
I kapitel ett introduceras bakgrunden till projektets
problemställning samt syfte, frågeställning och avgränsning.
I kapitel två presenteras projektets teoretiska utgångspunkt.
I kapitel tre diskuteras forskningsperspektiv och projektets valda
metoder.

Majoriteten av svenska kommuner verkar besitta en
medvetenhet om denna utveckling, men har inte tillräckligt
med underlag för att gå vidare i planeringen (Axén & Hansson
2017: 52). Arbetets hypotes är således att det finns ett behov av
konkreta gestaltningsförslag och policyramverk som kommuner
kan använda i planeringsarbetet för att kunna arbeta proaktivt
i frågan om autonoma fordon. För att uppnå detta krävs

I kapitel fyra redovisas analysen och resultatet av de empiriska
studierna. Kapitlet är indelat i tre olika delar.
Forskningsöversikt - presenterar översiktligt den aktuella
forskningen över autonoma fordon och de huvudsakliga
dokument som projektet tar avstamp i.
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Brunnshög - redovisar strategiska visioner över Lunds tätort
i relation till Brunnshög samt resultatet av den platsanalys
som genomförts.

rimligheten ur ett resursmässigt perspektiv samt bristen på
konkreta förslag gällande autonoma fordon i den kommande
översiktsplanen.

Utformningsprinciper - redogör för de utgångspunkter
och gestaltningsprinciper över gaturummet som
gestaltningsarbetet baseras på.

avgränsning

Utgångspunkten var att välja en stadsdel i en stad som är
lämplig med hänsyn till att de gestaltningsförslag och principer
som presenteras kan generaliseras och appliceras i en så stor
andel svenska städer som möjligt. En tredjedel av Sveriges
befolkning bor i vad SCB (Statistiska Centralbyrån) definierar som
större stad (50 000-200 000 invånare), och dessa städer har även
troligtvis tillräckligt med resurser för att kunna implementera de
anpassningsåtgärder som krävs efter de autonoma fordonens
förutsättningar (Axén & Hansson 2017: 10, 51; SCB 2018a). Inom
Lunds tätort bodde det i december förra året 91 086 invånare
(SCB 2018b). Ett rimligt antagande är även att den autonoma
fordonsutvecklingen åtminstone inledningsvis kommer få uttryck
i den fysiska planeringen inom och mellan städer i högre
utsträckning än på landsbygden. Anledningen till detta är
som tidigare beskrivet att elbilar i dagsläget, och förmodligen
inom den närmsta framtiden, är till stor grad beroende av en
välutvecklad laddningsinfrastruktur. Praktiska avväganden
är dessutom något som var relevant vid fastställandet av
projektets rumsliga avgränsning, där Lunds geografiska närhet
till Karlskrona gör det tidsmässigt och ekonomiskt görbart från
ett resurs- och bekvämlighetsperspektiv (Denscombe 2016: 98)
med hänsyn till transportkostnader och restid.

geografisk avgränsning

saklig avgränsning

Den geografiska avgränsningen för projektet utgörs av
den uppkommande stadsdelen Brunnshög i Lunds tätorts
nordöstra hörn. Området innefattas bara delvis inom tätorten
enligt Lunds kommuns gällande översiktsplan (2010), vilket
gör att huvuddelen av området faller utanför den aktuella
tätortsgränsen. Denna kan dock antas utökas i takt med att
den nya stadsdelen växer och expanderar tätorten i nordöstlig
riktning. Motivet till val av plats är grundat i tätortens storlek,

Det bör göras en distinktion mellan autonoma fordon och
förarlösa personbilar, då ett autonomt fordon kan utgöras
av en mängd olika fordonstyper. Exempelvis gods- och
distributionstrafik, taxi, buss, traktorer, sopbilar, andra typer av
arbetsfordon etc. (Bjelfvenstam 2018:16: 206-212). Nyligen togs
världens första autonoma snöplogar i bruk på en norsk flygplats
(Semcon u.å.). I detta projekt behandlas dock huvudsakligen
autonom persontransport, vilket i projektområdets kontext och

I kapitel fem presenteras gestaltningsförslagen. Först presenteras
övergripande förslag över hela Brunnshögs område, sedan
två mer detaljerade gestaltningsförslag över utvalda kvarter.
I kapitel sex framförs de avslutande reflektionerna kring projektet
och vilken forskning som är aktuell att fortsätta arbeta med.

fördelning av arbete
Detta projekt har två upphovsmän, sammantaget är det
gemensamt planerat och utfört. Det finns dock två individuellt
upprättade delar; i kapitlet Gestaltningsförslag är avsnittet
Kvarteret Kugghjulet upprättat av Elias Allouche och avsnittet
Kvarteret Mobilitetsnavet upprättat av David Einarsson.
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bedöms direkt påverka den fysiska planeringen. I denna kontext
görs det en åtskiljning mellan fysisk och digital väginfrastruktur.
Den digitala infrastrukturen innebär bland annat samverkande
transportsystem (kommunikation mellan fordon/infrastruktur/
datanät), navigationslösningar samt datahantering. Fysisk
infrastruktur utgörs av exempelvis vägunderlag, trafiksignaler
och vägmärken (Bjelfvenstam 2018:16: 450-451). Den digitala
infrastrukturen syftar till att komplettera den fysiska, men
det verkar endast innebära en minimal fysisk påverkan, det
vill säga att de två faktorerna har ett symbiosförhållande
utan att påverka varandra i den fysiska miljön. Det handlar
i störst del om IOT (Internet Of Things) där allt från trafikljus
till övergångsställen blir uppkopplade och delar med sig av
information till fordon och annan infrastruktur (Bjelfvenstam
2018:16: 461). Antagandet är således att det fysiska avtrycket
av uppkopplingsutvecklingen är minimal. Ett uteslutande av de
aspekter som rör den digitala infrastrukturen antas med andra
ord inte påverka gestaltningsförslagen då inga fysiska objekt
berörs. Trots detta är det troligt att den digitala utvecklingen
resulterar i fenomen som möjliggör för gestaltningsåtgärder
inom den fysiska planeringen. Ett exempel är kolonnkörning,
vilket öppnar upp för möjligheten för människor att korsa
vägbanan nästintill varsomhelst och således innebär en ny
typ av gatuutformning. En annan är de autonoma fordonens
förmåga att placera sig med hög precision i vägbanan, vilket
möjliggör för smalare vägfiler (se avsnitt Utformningsprinciper).

förutsättningar innebär framförallt bilar, buss och spårvagn.
Det är troligt att autonoma fordon även kommer att
vara eldrivna i framtiden. Den autonoma och eldrivna
fordonsutvecklingen verkar ha nått en tangeringspunkt, där
båda teknologier framskridit till en nivå som medger att de
kan implementeras inom fordonsindustrin. En överlappning
av dessa två faktorer är ett sannolikt utfall (Seba 2014:
148-149). Dessutom uppger nästan alla stora biltillverkare att
de kommer lansera helt autonoma (nivå 4 eller 5) fordon på
marknaden till år 2020 (Kristoffersson et al. 2017: 7). Parallellt
så planerar många av dessa tillverkare att även lansera en
mängd nya elbilsmodeller någon gång mellan 2019 och
2025 (Fenton et al. 2017). Det finns en pågående diskussion
i denna kontext gällande elbilens kapacitet att hantera den
ökade energibelastningen som autonoma system kräver,
då den ökade belastningen minskar fordonets räckvidd. Att
sätta dessa system i en bil med förbränningsmotor skulle dock
innebära en ökning av bränsleåtgången och därmed de
fossila utsläppen, vilket kan anses vara kontraproduktivt för
ett autonomt fordon som bland annat bör möjliggöra ett mer
miljövänligt körsätt (Givoni & Thomopoulos 2015: 6-7; Stewart
2018). Dessutom kan den generella trenden mot en ökad
andel fossilfria fordon (Kristoffersson et al. 2017: 17) anses bana
väg för eldrift som den primära fordonsdriftskällan. Faktorer
såsom elmotorns överlägsna effektivitet, den betydligt lägre
kostnaden för el gentemot bensin eller diesel, färre och
billigare serviceintervall/underhåll samt att det autonoma
systemet är uppbyggt på ett elektroniskt system pekar också
på att elfordonets plattform är lämpligast för en autonom
implementation (Seba 2014: 104-107; Svending 2017: 82). Dessa
faktorer kommer tillsammans med exempelvis det fallande
priset på energilagring (litiumjonbatterier) likställa kostnaderna
av en elbil med en fossilbränsledriven bil, och därmed troligtvis
resultera i en betydande omställning av fordonsflottan (Seba
2014: 114-115, 123).

För att kunna motivera utformningen av framtida gatumiljöer
måste vissa antaganden göras kring hur den autonoma
framtiden ser ut. Projektet utgår från scenarioutredningen
Framtidsscenarier för självkörande fordon på väg Samhällseffekter 2030 med utblick mot 2050 och avgränsas
i scenario två, “Sharing is the new black”. Val av scenario
motiveras utifrån frågeställningen vilket är det mest önskvärda
scenariot för en så positiv samhällsutveckling som möjligt?
Scenariot innebär att samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv
och nytänkande samt att människor har anammat nya delade
lösningar för persontrafik (Kristoffersson et al. 2017: 20-22).
Motiveringen grundar sig i att det resulterar i lägst totalt antal
fordon och att utvecklingen sker i en positiv riktning gällande
sociala, hälso- och miljömässiga aspekter (se avsnitt Teoretisk
utgångspunkt) (Kristoffersson et al. 2017: 27).

Med ovanstående som motivering utgår detta projekt från att
autonoma fordon i stor utsträckning även kommer att vara
eldrivna. Det är dessutom troligt att eldrivna autonoma fordon
först uppkommer i urbana miljöer, med närhet till snabba
laddningsmöjligheter, tills batterikapaciteten i fordonen ökat
till den grad att autonomitetens belastning är inom rimliga
gränser med hänsyn till fordonets räckvidd.

Fallstudien avgränsas till de väsentliga trafikrelaterade aspekter
i Lunds tätort som går att anknyta till Brunnshög. Det gäller i
huvudsak den parkerings- och trafikinfrastruktur som finns idag,
men även hur Lunds kommun avser att planera för framtida
sådana ändamål (se avsnitt Fallstudie).

Projektet ämnar att huvudsakligen fördjupa sig inom litteratur
som behandlar autonoma fordons påverkan på en urban
miljö utifrån ett lokalt, svenskt och internationellt perspektiv (se
avsnitt Forskningsöversikt). Gestaltningsförslagen anpassas efter
befintliga planer och policys som berör Brunnshög för en ökad
förankring i den lokala kontexten. Artiklar, intervjuer, statliga
regelverk och myndighetsutredningar etc. tillkommer för att
nyansera den vetenskapliga litteraturen, kommunala planer
och policydokument.

tidsmässig avgränsning
Projektarbetet påbörjades 2018-03-19 och ska vara färdigställt
2018-05-23. För projektets innehåll avses en tidsram på de
nästkommande 10-30 åren. Anledningen till detta är den
omställningsperiod där olika fordonsslag samsas om
vägutrymmet (Berg 2015: 20). Det befintliga fordonsbeståndet
fasas successivt ut inom detta tidsspann och de autonoma
fordonen beräknas utgöra en allt större andel, för att omkring år
2050 utgöra en absolut majoritet (Kristoffersson et al. 2017: 8, 29).
Det är inom denna period som förslagen i detta projekt tar sin
utgångspunkt. Det innebär att förslagen syftar till att inneha en
hög anpassningsbarhet för att få en högre beständighet över
tid, med hänsyn till den gradvisa förändring i stadsstrukturen
som troligtvis kommer ske med hänsyn till autonoma fordon.

En för gestaltningsförslagen betydande saklig avgränsning sker
genom det urval som gjorts av olika scenarier för tänkbara utfall
gällande autonoma fordons genomslag i en svensk kontext.
Detta utesluter alltså eventuellt andra tänkbara utfall för en
autonom framtid än de som behandlas i detta arbete.
Arbetet går därutöver inte in i detalj gällande infrastrukturella
tekniska aspekter samt autonoma fordons tekniska egenskaper,
utan fokuserar mer på den fysiska strukturen och de faktorer som
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT
Arbetet inskriver sig i en kritisk forskningstradition och antar
ett hermeneutiskt perspektiv där verkligheten skapas ur
de innehållsliga innebörderna i forskningsmaterialet, det
vill säga fenomenen som de respektive texterna beskriver.
Valet av perspektiv resulterar därför i att vi, för att förstå
verkligheten, måste erhålla kunskap utifrån analysen av det
empiriska materialet (Fejes & Thornberg 2015: 23, 73, 75). De
planeringsdokument och merparten av övrigt forskningsmaterial
i detta projekt är således alltid påverkade av den sociala
kontext som de är skapade i, och präglas av inblandade
aktörers värderingar, åsikter och prioriteringar. Detta är något
som måste vägas in i helhetsbedömningen av materialet.

säkert utfall) och vision (en önskvärd framtid), där båda dessa
kan negligera eventuella risker eller alternativa utvecklingar av
ett fenomen (Bandhold & Lindgren 2003: 21). Att direkt utgå
från en prognos eller vision om hur framtiden troligtvis ser ut,
och utifrån detta baserat gestaltningsförslagen, hade dock
varit mycket svårt att göra på ett tillförlitligt sätt. Främst på
grund av den stora ovissheten gällande hur stort och vilken
typ av genomslag som den autonoma fordonsutvecklingen
kommer utgöra i den urbana miljön. Att direkt försöka förutsäga
konkreta konsekvenser och effekter på staden av en så oviss
framtidsfråga är i sammanhanget relativt meningslöst. Den
osäkerheten tillsammans med det långa tidsperspektivet gör
att scenarioteknik är lämpligt för att konkretisera alternativa
utfall, och därmed möjliggöra att på ett meningsfullt sätt göra
ett urval och därefter ta fram konkreta förslag över Brunnshögs
framtida utformning och gestaltning. Den övergripande
frågeställningen som ett scenario kan ge svar på är “Vad skulle
hända om…?” eller “Vad är ett tänkbart utfall?” (Bandhold
& Lindgren 2003: 21, 24). För det här projektet kan Dreborgs
beskrivning av vad scenarioteknik är förtydliga hur scenarier
används i denna kontext.

De relativt begränsade förkunskaperna inom forskningsområdet
för detta projekt underlättar för en öppen och nyfiken inställning
till det empiriska materialet. Att vara väl medveten om
eventuella förförståelser kan vara av vikt för att till fullo förstå
och ta till sig materialet. Det hermeneutiska förhållningssättet
innebär att inte försöka överrösta det empiriska materialet med
egna forskningsfrågor och fördomar, utan att snarare anamma
det som ännu är okänt (Fejes & Thornberg 2015: 81, 83). Vidare
kan resonemangen och slutledningen i projektarbetet sägas ske
genom ett huvudsakligt induktivt arbetssätt, med utgångspunkt
i en deduktiv ansats. Induktivt på det sättet att generella
slutsatser dras utifrån det empiriska materialet, deduktiv på
det sättet att arbetet utgår från teorin att autonoma fordon
kommer existera och utgöra en majoritet av den svenska
fordonsflottan. Inte för att direkt bevisa denna teori, men för att
ta utgångspunkt i detta scenario och därmed kunna ge förslag
på en ny lämplig transportinfrastruktur. Denna kombination
av ansatser är relativt vanligt inom forskningspraktiken (Fejes
& Thornberg 2015: 24-25; Merriam 1994: 27).

Visualisering av prognosering jämfört med scenarioteknik.

Metoden innebär en kronologisk redogörelse av ett logiskt
händelseförlopp där en framtidsbild slutligen målas upp. Olika
händelseförlopp innebär olika framtidsbilder. Ett scenario kan
tas fram för att visa möjliga utfall efter en viss händelseutveckling
inom ett givet område. Ett scenario talar naturligtvis inte
om hur det kommer att bli i framtiden, utan hur det kan bli.
Ofta används flera scenarier som beskriver olika, tänkbara
utvecklingar (Dreborg 1996: 816-817).

tid och rum scenarioteknik
“The reality about transportation is that it’s future-oriented. If
we’re planning for what we have, we’re behind the curve.”
– Anthony Foxx

Två viktiga faktorer som påverkar ett scenarios tillförlitlighet är
hur långt in i framtiden det sträcker sig samt vilka trender som
identifieras ha en påverkanderoll i den givna utvecklingen.
Tidshorisonten för ett scenarioarbete bör inte vara alltför lång
eller kort. Ett par år framåt i tiden kan vara otillräckligt då
den undersökta förändringen troligtvis inte hunnit falla ut i en
tillräckligt hög grad, 30 år in i framtiden ökar å andra sidan
osäkerheten i scenariot markant vilket gör det svårt för denna
att vara vägledande (Bandhold & Lindgren 2003: 53). Inom
området för autonoma fordon kan utvecklingen anses vara
relativt snabb med många omkringliggande komplexiteter,
exempelvis hur snabbt fullt autonoma (nivå 4-5) fordon lanseras
på marknaden och i vilken grad medborgarna kommer
anamma den nya tekniken. För att kunna förutsäga hur dessa
komplexiteter kan yttra sig i ett framtida skede är det av vikt att
undersöka de bakomliggande krafterna, det vill säga identifiera
trender som påverkar riktningen vilken utvecklingen kan ta
(Bandhold & Lindgren 2003: 56). För att på ett tillförlitligt sätt
kunna framställa rimliga scenarier är det även nödvändigt att
analysera dessa trender i förhållande till varandra, och sedan
bygga upp scenarierna kring dessa relativt säkra utvecklingar
(Bandhold & Lindgren 2003: 62-63). För att jämförelsen mellan

Scenariokonstruktion är något som ligger nära till människans
natur. Även i vardagliga sysselsättningar sammanställer hjärnan
mängder av olika scenarier, där signaler från omvärlden tolkas
till meningsfulla bilder och troliga händelseförlopp in i framtiden.
Vare sig det är en erfaren skeppskapten som försöker förutsäga
en lämplig kurs i relation till andra fartyg och väderförhållanden,
eller en schackspelare som försöker överlista sin motståndares
nästa drag är scenariokonstruktion ett vitalt verktyg för att på
ett lyckat sätt hantera en mängd olika situationer (Bandhold &
Lindgren 2003: 1, 22). Detta angreppssätt att måla upp rumsliga
bilder i ett framtida skede är för detta projekt ett fruktbart sätt
att hantera de olika utfall som utvecklingen av autonoma
fordon kan resultera i, samt osäkerheterna kring detta.
Definitionsmässigt är det svårt att hitta en entydig förklaring
på begreppet scenario, det är till stor del beroende på vilken
infallsvinkel som appliceras inom en viss kontext. Det särskiljer
sig dock från exempelvis en prognos (förklaring på ett relativt
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olika scenarier ska vara rättvis är det även av vikt att de olika
scenarierna är ungefär lika sannolika att inträffa, oavsett om
dessa beskriver en positiv eller negativ utveckling.

med utblick mot 2050 genom vissa uppskattade värden på
exempelvis antal fordonskilometer och totalt antal fordon. På
grund av de större osäkerheterna vid den senare tidpunkten tar
utredningen höjd i de uppskattade värdena genom en större
standardavvikelse (Kristoffersson et al. 2017: 27). Huvudsakligen
kommer de aspekter som berör 2030 att behandlas i det här
projektet.

En fruktbar metod för scenarioframställning i fall med många och komplexa
variabler är ett så kallat scenariokors. Själva uppbyggnaden består av två
osäkra axlar, vilket resulterar i fyra olika scenarier. Ett scenariokors kan sägas
ta bättre hänsyn till osäkra variabler än exempelvis “best-case” eller “worstcase” konstruktioner. En sådan svartvit syn på ett fenomen medger ofta att
scenariot tenderar att beskriva det positiva utfallet i högre utsträckning, på
grund av människors ovilja att föreställa sig ett fullt ut negativt utfall. En viktig
faktor i framtagandet av ett scenariokors är att kombinera två osäkerheter
som tillsammans resulterar i fyra tydligt åtskilda scenarier (Bandhold & Lindgren
2003: 66-67).

Figur 5. Säker utveckling mot 2030 (Kristoffersson et al. 2017). I uppbyggnaden
av de fyra scenarierna identifierades de största trenderna som ansågs påverka
utfallen, för att sedan jämföras och påvisa de inbördes sambanden. En sådan
process är viktig för scenariernas trovärdighet.

Scenarierna formas med utgångspunkt i två huvudsakliga
faktorer; huruvida människor har omfamnat delade
mobilitetstjänster eller inte samt huruvida de ambitiösa mål
som politik och institutioner har för att förändra samhället
också åtföljs av nya lösningar och tankesätt eller om det
mesta fortsätter att göras inom ramen för dagens strukturer
(Kristoffersson et al. 2017: 7). Detta leder således till fyra olika
scenarier, där den tekniska utvecklingen får olika genomslag
och påverkan inom samhället i stort. Urvalsprocessen för vilket
scenario som tas avstamp i baseras på vilket utfall som anses
vara mest önskvärt, med hänsyn till konsekvenserna av de
respektive scenarierna samt har störst relevans för den fysiska
planeringen. En av de viktigaste faktorerna var att ta hänsyn
till vilket scenario som leder till ett reducerat antal fordon, då

fyra framtida
scenarier
För att kunna producera konkreta gestaltningsförslag
behöver en utgångspunkt etableras gällande den framtida
fordonsflottans uppbyggnad och hur denna kommer användas
av människorna i staden. För detta projekt presenteras kort
fyra olika scenarier med syftet att ge en bredd av möjliga
utfall. Projektet avgränsas dock med avstamp i ett scenario
som utgör grunden för gestaltningsarbetet, på grund av att
olika gestaltningsprogram skulle behöva tas fram för respektive
utfall om utgångspunkten är multipla scenarier. Det är för detta
projekt inte rimligt ur ett tidsmässigt perspektiv. Dessutom är tre
av scenarierna av mindre relevans för den fysiska planeringen,
vilket redovisas nedan.
Det har inom forskningslitteraturen tagits fram många
olika typer av scenarier eller prognoser för hur en framtida
verklighet kan vara konstruerad och utformad med hänsyn
till utvecklingen av autonoma fordon. Det är av vikt i detta
projekt att underlaget som detta baseras på är så aktuellt
som möjligt, förankrat i en svensk kontext samt konstruerat på
ett tillförlitligt sätt. Under våren 2017 publicerade VTI (Statens
väg- och transportforskningsinstitut) i samarbete med KTH
(Kungliga Tekniska Högskolan) en utredning där fyra olika
framtida scenarier presenteras.

Diagrammet är uppbyggt på två osäkra axlar, där graden av proaktiv planering
och genomslag av delade persontransportslösningar resulterar i de fyra möjliga
utfallen. På nästa sida sammanfattas de fyra olika scenarierna kort.

Scenarierna visar på vilka konsekvenser de autonoma fordonen
får på samhället i stort samt säkra trender i Sverige år 2030,

18

detta förmodligen är den enskilt största variabeln som påverkar
den fysiska planeringen.

same, same but different

I scenarierna två och fyra har kollektiva lösningar anammats
för ett delat användande av autonoma fordon. Ur ett
jämlikhetsperspektiv har förutsättningarna förbättrats i båda
scenarierna, exempelvis genom att det autonoma fordonet
möjliggjort en ökad mobilitet för personer som är utan körkort,
äldre och människor med funktionshinder (Kristoffersson et
al. 2017: 7-8, 22). Genom delat användande blir det troligtvis
även avsevärt billigare då användaren bara behöver betala
för den tiden som bilen brukas (Rifkin 2015: 280). Med hänsyn
till detta kan ett delat användande bidra till ökad mobilitet
för de som idag inte har råd att köpa en egen bil (Seba 2014:
130). Att personbilar delas av flera passagerare samtidigt är en
avgörande faktor för att utvecklingen ska få ett önskvärt utfall.
I samband med effektiv kollektivtrafik skulle ett sådant system
kunna ersätta cirka 90 procent av antalet bilar som används
idag. En ytterligare konsekvens är ett kraftigt reducerat behov
av gatuparkering, upp till 80 procent skulle kunna avlägsnas
och nyttjas för andra ändamål (Bjelfvenstam 2018:16: 216-217).

Samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande.
Delningstjänster har slagit igenom i liten omfattning och
de flesta människor äger fordon själva. Det har skett ett
större skifte gällande eldrivna fordon men utvecklingen
av automatiserade fordon har bromsats upp på grund
av stora osäkerheter kring tekniken. Autonoma fordon
är dessutom fortfarande för dyrt för de flesta att äga.

sharing is the new black
Samhällsbyggnadspolitiken är proaktiv och nytänkande,
människor har dessutom anammat nya delade lösningar.
Den offentliga sektorns ambitiösa arbete i samarbete
med utvalda företag har möjliggjort för integrerade och
delade mobilitetstjänster. Hög tillit till den offentliga sektorn
och tekniken har gjort att människor varit villiga att pröva
nya automatiska tjänstelösningar. Det gäller alltifrån
hemleveranser till sömlöst smidiga platsoberoende
arbetsplatser och helt nya kollektivtrafikskonstruktioner.

Det går också att se ett samband mellan delade autonoma
fordon och jämställdhet. Det finns starka kopplingar mellan
maskulinitet, fart och fordon. Män står för cirka 70 procent av
bilkörningen och 88 procent av det som lagförs som trafikbrott
har en koppling till män. Det autonoma fordonet kan i detta
delvis utmana stereotypa könsroller i förhållande till fordon
då den programmeras för ett körsätt utan kopplingar till
normer eller mänskliga beteenden. En potentiell konsekvens
av ett privat ägande är dock att själva ägandet av ett
högteknologiskt fordon, i likhet med situationen idag, ses som
en manlig statussymbol. Ett anammande av delade lösningar
kan därför utmana könsmönster och bidra till en mer jämställd
mobilitet (Bjelfvenstam 2018:16: 280).

follow the path
Samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam
och människor har inte anammat nya delade lösningar.
Målet om en övergång till ett fossilfritt och hållbart
transportsystem har delvis misslyckats och kommit till
skam. Vad det gäller teknik finns det dock uppstickare
inom elfordonsbranschen samt vissa tjänster kopplade till
fordon och transporter. Trots förvärrade trängselsituationer
i städerna är den privatägda personbilen fortfarande
normen för människor. Kapacitetsstark kollektivtrafik
finns i vissa folktäta områden men det är svårt att
försörja glesbygdsområden. Detta har i sin tur utökat
bostadssegregationen och klyftorna i samhället.

En delningsekonomi kan också påverka framtiden positivt ur ett
hälsoperspektiv där anammandet av ett delat användande
av fordon inte kräver lika många fordon. Bilen står idag för
cirka 40 procent av de totala koldioxidutsläppen i Sverige (SKL
& Trafikverket 2010: 6). Men även om bilen drivs på miljövänlig
energi, och på så vis inte bidrar till koldioxidutsläpp, förekommer
fortfarande utsläpp genom slitage från däck och andra delar
av bilen som är farliga för människors hälsa (Naturvårdsverket
2017). I de fall där fordonsantalet minskar kan även farliga
utsläpp minska. Med hänsyn till detta utesluts därför scenarierna
ett och tre för detta projekt, det vill säga de fall där medborgare
inte har anammat ett delat användande av autonoma fordon.

what you need is what you get
Samhällsbyggnadspolitiken är ambitiös men långsam
och människor har anammat nya delade lösningar. Ny
teknik har besvarat många önskemål om ett smidigt
och bekvämt vardagsliv vilket gjort att förändringar
gällande inställning från att äga själv till att konsumera
individuellt anpassade helhetskoncept. En handfull
kommersiella aktörer har varit drivande i utvecklingen
och dominerar tjänsterna som skapat de nya lösningarna
för vardagslivet. Den offentliga kollektivtrafiken fungerar
på samma vis som under tiotalet och ter sig mindre och
mindre intressanta i jämförelse med vad de kommersiella
aktörernas nya trafiklösningar erbjuder.

I scenario tre och fyra har samhällspolitiken ett reaktivt
arbetsförhållande till den autonoma framtiden. Det finns ett
samband mellan reaktiv planering och ökad risk för trängsel
samt att landsbygd, småstäder och ytterförorter får mindre
nytta av självkörande fordon (Kristoffersson et al. 2017: 8).
Ökad bilträngsel är inte en önskvärd riktning då det kan leda till
tidsödande resor där de kvaliteter som det autonoma fordonet
medför inte kan utnyttjas till fullo. Ur ett jämlikhetsperspektiv kan
den reaktiva planeringen dessutom bidra till en negativ trend
där risken är större att landsbygd, småstäder och ytterförorter
hamnar utanför och att medborgare lokaliserade vid dessa
platser inte får tillgång till den nya tekniken på samma sätt
som i innerstaden. Utifrån detta utesluts även scenario fyra.
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Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att det inte skulle vara
meningsfullt att planera med utgångspunkt i de scenarier där
antalet fordon ökar och delade lösningar inte har anammats.
Konsekvenserna av en sådan utveckling skulle innebära
åtgärder som snarare främjar ett system som idag är skadligt
för både miljön och samhället. Det är inte heller meningsfullt
att ge förslag på en urban gestaltning ur aspekten att en
sådan utveckling i stort sett skulle påminna om det inflytande
trafik har haft på planering av städer under föregående sekel
fram till nutid, då de autonoma fordonen i stort sett enbart
kommer ersätta dagens fordon eller öka det totala antalet
i sådana utfall (Bjelfvenstam 2018:16: 309; Kristoffersson et al.
2017: 28). Projektet syftar till att uppmuntra kommuner till att
börja arbeta proaktivt och förbereda sig på utvecklingen, att
framställa gestaltningsförslag och principer anpassade för mer
fordonstrafik i städerna kan få en motsatt effekt och därför
vara kontraproduktivt. Effekterna på den urbana miljön skulle
dessutom genom sådana negativa utvecklingar troligtvis inte
resultera i större förändringar inom den fysiska planeringen,
förutom eventuellt utökade trafiknät men med ett fortsatt och
likartat förhållande mellan bilen, människan och stadsrummet.

med buss, tunnelbana och tåg.
Ett avslutande betänkande är att scenarieutfallen inte
uteslutande påverkas av slumpen. Det finns verktyg som kan
användas för att styra utvecklingen mot en önskvärd riktning.
Genom en kontrollerad utveckling ökar rimligtvis chanserna
för att det utfall som samhället anser vara önskvärt inträffar.
På nästkommande sida sätts de fyra scenarierna i relation till
sju olika faktorer som påverkas i varierande grad beroende på
det givna utfallet. De olika faktorerna redogörs för kortfattat
nedan.

Nya miljövänliga drivmedel såsom elektricitet är en väsentlig
faktor till att minska växthusgasutsläppen från fordon. Det är
främst i scenario ett, två och fyra som denna utveckling är
märkbar. Trots nya energikällor, däribland sol- och vindkraft,
är det i scenario fyra långtifrån alla nya fordon som är eldrivna
(Kristoffersson et al. 2017: 24).

Sammantaget innebär det för projektet att utgångspunkten
är scenario två, Sharing is the new black. I detta är
samhällsbyggnadspolitiken proaktiv och nytänkande samt att
människor har anammat nya delade lösningar för persontrafik
och leder till det utfall med minst antal fordon. År 2030 innebär
detta scenario att integrerade och delade mobilitetstjänster
har fått ett stort genomslag. Offentliga sektorn har tillsammans
med utvalda företag utvecklat helhetskoncept kring hållbar
infrastruktur och trafik. Konkreta åtgärder har gjorts för att
möjliggöra utveckling av den nya digitala tekniken till fullo
men också för att minska privatbilismen. Nya regler innebär att
fordon måste vid vissa gator vara drivet av el- eller förnybart
bränsle och samtidigt vara uppkopplat till det delade
mobiltetstjänstenätet. Kollektivtrafiken kompletteras med
sista/första-kilometern-transportmedel inom vissa stadsdelar
där autonoma persontransporter erbjuds från hemmet till det
kollektiva stomnätet. Det finns dessutom dörr- till dörralternativ
för de som bor i glesbygdsområden med sämre tillgång till
kollektivtrafik. Mobiliteten har ökat radikalt för de som bor med
långa avstånd till kollektivtrafiknätet men också för personer
utan körkort, äldre och människor med funktionshinder. Genom
tydliga bakomliggande ansvarssystem har tilliten till den
offentliga sektorn ökat vilket är en bidragsfaktor till att många
svenskar anammat autonoma tjänstelösningar i vardagen
såsom hemleveranser, nya kollektivtrafik-konstruktioner och
smidiga platsoberoende arbetsplatser (Bjelfvenstam 2018:16:
290; Kristoffersson et al. 2017: 21-22, 28).

Oavsett vad som driver fordonets motor släpps partiklar och
andra farliga material ut i luften genom slitage från däck,
bromsar och andra delar av fordonet. Detta kan dock
reduceras i de scenarier där antal fordonskilometer minskar.
I scenario två och fyra, där delade lösningar fått genomslag
sker den största reduktionen. Kostsammare flygresor och utökat
kollektivtrafiknät gör att även scenario ett kan få positiva
konsekvenser gällande partikel- och övriga utsläpp, dock inte i
samma utsträckning som i scenario två och fyra (Kristoffersson
et al. 2017: 19-20, 27).

Det är möjligt att se en korrelation mellan färre (och autonoma)
fordon och minskad påverkad yta då parkeringsplatser och
stora körytor inte behövs i samma utsträckning. Det är i scenario
två och fyra som det beskrivs vara minst antal fordon och
störst andel autonoma fordon. I scenario ett är det visserligen
större utbud av kollektivtrafik men antal fordon beräknas vara
detsamma och antal autonoma fordon har inte fått genomslag
i samma utsträckning. I scenario tre har trafikutvecklingen gått
i en negativ riktning med allvarliga trängselsituationer som följd
(Kristoffersson et al. 2017: 21, 23-24, 26, 28).

Vidare teoretiska antaganden:

De autonoma fordonens överlägsna förmåga att kunna
upptäcka risker och väja undan för olyckor i trafiken bidrar till
minskat antal döda och skadade i trafiken. I scenario ett har
antalet autonoma fordon inte fått samma genomslag men
trafiken har, precis som i scenario två, omdisponerats så att
trafiken i större utsträckning sker på cyklisters och fotgängares
villkor. Det är möjligt att antal döda och skadade även där har
minskat. I scenario tre ser trafiken i mångt och mycket ut som
den gör idag och det är tänkbart att antal döda och skadade
inte märkbart har förändrats (Kristoffersson et al. 2017: 20, 23-24).

Trots en progressiv utveckling har inte den digitala
infrastrukturer hunnit utvecklats tillräckligt 2030 för att
kunna nyttjas i full utsträckning. Autonoma fordon är
då fortfarande åtminstone delvis beroende av sin egen
förmåga att analysera omgivningen.
Autonoma fordon innebär per automatik inte ett minskat
antal fordon. Även om åkningen delas med fyra personer
i varje personbil så kommer de stora volymerna av
persontransporterna i städer huvudsakligen att behöva
ske i stomnäten (Bjelfvenstam 2018:16: 309). Det vill säga
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Då autonoma fordon möjliggör för flera att använda sig av
bilar är det tänkbart att det överlag är högre grad av jämlik
mobilitet där det autonoma fordonet fått större genomslag.
I scenario fyra där de kommersiella aktörerna i högre grad
styr över transportsektorn erbjuds inte mobilitetstjänsterna i
glesbygden i lika hög grad som i städerna. Det beror på att
det inte finns ett lika stort kundunderlag och därmed inte lika
lukrativt (Kristoffersson et al. 2017: 26). Det finns en risk i detta
att samhällsklyftorna mellan städer och glesbygd ökar.

Genom delade lösningar är det möjligt att priserna sjunker
för att använda fordon. Utgifter för reparationer, tvätt och
parkering som annars tillkommer vid ett privat ägande av
fordon kan genom ett hyrsystem snarare fördelas mellan flera
människor och betalning behöver bara ske under tiden som
ett fordon används. Det är därför tänkbart att scenario två
och fyra får den lägsta privata kostnaden.

Figur 6. Hållbarhetseffektindikatorer
(Borén et al. 2017). Polygonmodellerna i diagrammet nedan
är inspirerade av mer avancerade
modeller i rapporten “Vägval 2030
- Färdplan för snabbomställning
till HÅLLBARA persontransporter”.
Denna togs fram av BTH, där Henrik
Ny står som huvudförfattare, i
samarbete med projektpartners
inom GreenCharge.

Genom att proaktivt planera för en autonom framtid går
det att förebygga eventuella framtida kostnader, som krävs
då infrastrukturen måste anpassas retroaktivt. Det kan bland
annat gälla vägsystem och gaturummets disposition som då
inte behöver förändras i samma grad när autonoma fordon väl
rullar i trafiken. Det är i scenario ett och två som det tydligast
går att se en proaktiv planering (Kristoffersson et al. 2017: 18).
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Det finns olika faktorer som troligtvis kommer att påverkas, utifrån
dagsläget, beroende på vilken inställning som samhället antar
i förhållande till de två osäkra axlarna som framställs av VTI:s
utredning. Ovanstående diagram ger en sammanfattning av
konsekvenserna på väsentliga faktorer som de olika scenarierna
resulterar i och är baserat på de hållbarhetsindikatorer och
diagram som beskrivs av Borén et al. (2017: 72-74). Nämnvärt är
att “metall- och övrig resursutarmning” utgår från analysen och
istället tillkommer “grad av jämlik mobilitet”, då detta projekt
inte behandlar faktorer som rör resursförbrukning/åtgång.
Borén et al. beskriver att en framtida självkörande fordonsflotta
kan falla inom ramen för hållbara transporter (2017: 138). Det
är dock möjligt att utfallet kan se annorlunda ut beroende
på vilket scenario som förverkligas i framtiden. I projektet har
därmed tolkningar gjorts i förhållande till VTI:s utredning, för att
visa på hur de olika indikatorerna kan påverkas.
I varje kvadrant finns en polygon där varje triangel inom
polygonen representerar en faktor. Färgerna i varje triangel
beskriver sedan hur faktorerna påverkas i förhållande till
dagsläget. Utifrån situationen idag visar den röda färgen på ett
förvärrat tillstånd, den gula färgen ett likvärdigt tillstånd och den
gröna färgen ett förbättrat tillstånd. Diagrammen visar alltså
inte på, till skillnad från Borén et al., vad som är hållbart eller
inte utan snarare om de olika faktorerna påverkas i en negativ,
stagnerad eller positiv riktning i förhållande till dagsläget. En
slutsats som går att dra från diagrammet är att scenario två
har flest förbättrade utfall i förhållande till dagsläget. En viktig
aspekt att ha i åtanke är att diagrammet enbart är till för att
visa på en tolkning av möjliga utfall, det är därför sannolikt att
indikatorerna kan skilja sig från detta diagram i andra liknande
sammanhang som behandlar autonoma fordon i relation till
dessa scenarier.
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METOD
I projektet kombineras olika metoder i empiriinsamlingen,
så kallad metodologisk triangulering. En metodkombination
kan användas för att betrakta företeelsen autonoma
fordon i relation till den fysiska urbana miljön ur fler än ett
perspektiv, och på så vis erhålla en bättre helhetsuppfattning.
De tre metoder som används är kvalitativ innehållsanalys,
platsanalys samt intervju. Genom att göra en fallstudie över
projektområdet möjliggörs denna metodkombination och ger
goda förutsättningar för de olika metoderna att producera
användbara resultat. Huvuddelen av underlagsmaterialet
utgörs av kvalitativ data i form av offentliga handlingar, artiklar,
intervjumaterial med flera, officiell statistik och andra typer av
kvantitativ data används också men i en mindre utsträckning
(se avsnitt Forskningsöversikt).

trafikplanering, lokalisering av parkeringsmöjligheter i anslutning
till projektområdet, platsspecifik fysisk planering för Brunnshög
samt hur utvecklingen av autonoma fordon kan komma att
påverka en urban miljö. Då projektet ämnar att producera
framtidsvisionära gestaltningsförslag är planer över hur dessa
aspekter kan komma att förändras över tid också av relevans.
Genom att studera olika typer av dokument, intervjua personer
med privilegierad information samt besöka och analysera
platsen ökar förståelsen för hur Lunds kommun ämnar att
bedriva trafikplanering och vilka specifika visioner som tagits
fram för Brunnshög. Vidare studeras hur autonoma fordon kan
ge intryck i de trafikrelaterade aspekterna och hur detta kan
påverka planeringen för Brunnshög. Kunskap över autonoma
fordon inhämtas genom att studera befintlig forskning samt
intervjua personer med expertis angående autonoma fordon
eller relaterade områden.

Ovan nämnda metoder kan anses vara relativt olika
varandra på grund av att metoderna dels producerar olika
typer av resultat och dels bidrar med olika perspektiv. Detta
faller därmed in under det som Denscombe beskriver som
metodologisk triangulering mellan metoder (Denscombe
2009: 222). Syftet med detta är att möjliggöra granskning
av resultatet från olika perspektiv, och således kunna
acceptera eller avfärda upptäckter genom jämförelse av
de olika metodernas resultat. Detta tillvägagångssätt ger
även goda förutsättningar för att de resultat som produceras
är träffsäkra och tillförlitliga (Denscombe 2009: 221-223). I
detta projekt kompletteras befintlig forskning kring autonoma
fordon med svenska planeringsspecifika förutsättningar i en
större stad, genom de gestaltningsförslag och koncept som
presenteras. Det tillhandahållna kunskapsunderlaget förväntas
kunna identifiera de planeringsspecifika förutsättningarna för
autonoma fordon i en lokal kontext, och vidare implementeras
i konkreta gestaltningsförslag.

Data som inhämtas genom olika metoder ställs slutligen i
förhållande till varandra för att sedan öka förståelsen
över trafikrelaterade förhållanden. Den sammantagna
datan fungerar som kunskapsunderlag vilket förankras i
gestaltningsarbetet.

kvalitativ
innehållsanalys
För att tillhandahålla ett adekvat kunskapsunderlag inför
gestaltningsdelen av projektet samt för att identifiera möjliga
teoretiska utgångspunkter, är det nödvändigt att under
projektets gång studera olika typer av dokument. Metoden
används för att systematiskt arrangera datamaterialet på
ett hanterbart sätt, för att kunna skapa mening ur en stor
mängd data (Fejes & Thornberg 2015: 34-35). Med hänsyn
till den ansenliga mängden dokument som är nödvändigt
att analysera för att uppfylla projektets syfte, är ett sådant
tillvägagångssätt lämpligt. För projektet är det enbart av
relevans att förstå dokumentens innehållsmässiga innebörder,
det vill säga inte författarnas eventuella underliggande
agendor. Därför utgår den kvalitativa innehållsanalysen
från ett hermeneutiskt arbetssätt, där textläsningen syftar till
att skapa en förståelse av de innehållsliga innebörderna i
enlighet med det som Fejes & Thornberg beskriver som den
andra dimensionen (2015: 178-179). Vidare kan denna metod
användas för att klargöra ett fenomen (Fejes & Thornberg 2015:
35), vilket i detta projekt innebär att analysen av materialet
fokuseras kring autonoma fordon och de platsspecifika
planeringsförutsättningarna i Brunnshög. Genom att utreda
och klargöra dessa två faktorer skapas förutsättningarna för
att producera de gestaltningsförslag som arbetet syftar till.

Till skillnad från en vetenskaplig uppsats resulterar ovan nämnda
metoder inte i en sedvanlig resultats- och analysredogörelse.
Analysen och tolkningarna av det empiriska materialet
redovisas under kapitlet Empiri vilket utgör underlag för
gestaltningsdelen av projektet. De valda metodernas syfte
är således att producera underlag för de utformningsrinciper
och gestaltningsförslag som presenteras i avsnittet
Utformningsprinciper respektive kapitlet Gestaltningsförslag.

fallstudie
En fallstudie kan med fördel användas när syftet är att studera
en avgränsad aspekt av ett problem eller fenomen. I den
här fallstudien är avgränsningen av geografisk karaktär och
enheten som studeras är den nya stadsdelen Brunnshög i
Lund. Metoden ämnar att undersöka trafikrelaterade aspekter
som rör planeringen över Brunnshög. Syftet är att erhålla
övergripande kunskap för att sätta Brunnshögsprojektet
i relation till utvecklingen av autonoma fordon samt till
de platsspecifika förutsättningarna. För att få en djupare
förståelse av de trafikrelaterade aspekterna inhämtas
kunskap genom olika metoder. En fallstudie gör sig därför
lämpad för projektet då den möjliggör användning av flera
metoder och datakällor (Denscombe 2016: 103). Den data
som efterfrågas rör i huvudsak Lunds kommuns övergripande

Dokument kan utgöras av en mängd olika datakällor. De
huvudsakliga dokumentära källorna i detta projekt utgörs
av forskningsrapporter, tidnings- och vetenskapliga artiklar,
lokala policydokument, strategiska kommunala planer, statliga
publikationer samt myndighetsutredningar. Ytterligare skriftliga
källor kan tillkomma efter hand om nödvändigt. De främsta
fördelarna med denna metod är materialets lättillgänglighet
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samt kostnadseffektivitet (Denscombe 2016: 338-339).
Dokumenten är överlag relaterade till autonoma fordon, Lunds
kommuns översiktliga planering samt mer specifikt rörande
Brunnshög som utvecklingsområde. De skriftliga källorna utgörs
till stor del av offentliga statliga eller kommunala dokument samt
akademiska rapporter och artiklar utgivna av kommersiella
bokförlag. Dessa kan överlag anses vara relativt faktabaserade,
trovärdiga och objektiva (Denscombe 2016: 320, 326).

samt en expert inom produktion av ett autonomt fordon.
Intervjumaterialet som tillhandahålls ska inte analyseras i sig
utan används i syftet att utöka kunskapsunderlaget.
En semistrukturerad intervjuteknik ligger till grund för de
intervjutillfällen som utförs. Detta innebär att intervjuaren har
en färdig lista på ämnen som ska behandlas men är samtidigt
inställd på att vara flexibel och låta den intervjuade utveckla
sina idéer och tala mer utförligt än vad som var tänkt från början
(Denscombe 2016: 266). Den semistrukturerade intervjutekniken
tillämpas eftersom det gör möjliggör att sätta upp ramar för vad
som ska behandlas. Det är av vikt på grund av projektets relativt
snäva avgränsning. Det möjliggör samtidigt för den intervjuade
att bidra med oförutsedd information och värdefulla insikter
som kan främja kunskapsunderlaget i projektet.

platsanalys
För att framhäva Brunnshögs platsspecifika egenskaper
genomförs en platsanalys. Syftet är att visa på, samt erhålla
en förståelse för, områdets unika kvaliteter och förutsättningar
vilket utgör grunden för gestaltningsförslagen. Metoden utgår
från Boverkets definition av begreppet platsanalys (2006: 49).
Kortfattat innebär det att områdets betydelsefulla aspekter
kan identifieras, såsom arkitektonisk gestaltning och typologi,
rumsbildningar, topografi samt unika värden ur ett från
forskaren personligt perspektiv. Platsanalysen ger således
kunskap och förståelse för de aktuella fysiska och rumsliga
förhållandena på platsen, hur området används och vilka
utvecklingsmöjligheterna är. Detta syftar till att bana väg för
en framtida stadsutveckling för Brunnshög där de befintliga
kvaliteterna är utgångspunkten.

Intervjuer görs huvudsakligen genom personliga möten,
face-to-face. Några intervjuer baseras på mailkontakt.
Delvis på grund av att informanterna befinner sig på annan
plats, vilket ur ett resursmässigt perspektiv inte medger annat
tillvägagångssätt. Främst dock för att det rört sig om specifika
frågor och inte uttömmande kunskap, vilket inte ger grund för
ett fullständigt intervjutillfälle. Då projektet ämnar att hämta
fakta från den intervjuade och inte studera diskussionen i sig
används fältanteckningar som dokumentationsteknik.

metodologisk
diskussion

Metoden kan även motiveras av det som Denscombe beskriver
som deltagande observation. Metoden innebär fältmässiga
studier inom ett givet område där övergripande och mer
detaljerade förhållanden ska observeras (Denscombe 2016:
307). Forskarens personliga inflytande över det insamlade
materialet ses dock som ett problem (Denscombe 2016:
293-294). Inom en kontext av kunskapsinsamling för framtida
stadsplanering tar detta arbete ståndpunkt i att forskarens
subjektiva erfarenheter av platsen är relevanta i platsanalysen.
Det går exempelvis att identifiera olika rumsbildningar och
hur människor använder platsen, vilket kan vara svårt genom
att enbart dra slutsatser från objektiv media såsom kartor
och bilder. Således kan platsanalysen sägas utgöras av
både forskarens subjektiva upplevelser på platsen och mer
objektiva studier rörande kartmaterial, planer etc. Metodens
fördelar är bland annat att områdets subtiliteter, detaljer och
inbördes relationer kan identifieras och förstås. Detta genom
att kombinera övergripande holistiska observationer där
beståndsdelar sätts i ett sammanhang, med mer fokuserade
observationer där exempelvis oförutsedda eller motsägelsefulla
inslag i miljön kan identifieras (Denscombe 2016: 305, 307-308).

generaliserbarhet
En nackdel med den kvalitativa forskningen, vilket detta projekt
huvudsakligen baseras på, är att resultatet kan vara svårt att
generalisera (Denscombe 2016: 417). Det beror framförallt
på att arbetet bygger på en relativt liten andel detaljerade
studier inom ett givet område, i detta fall autonoma fordon.
Det är dock av vikt med hänsyn till projektets syfte att de
konkreta förslag som produceras ska kunna tillämpas i andra
fall med liknande förutsättningar. Det som möjliggör detta är
framförallt de generella principer och policys som projektet
tar utgångspunkt i gällande gestaltning av gatumiljöer och
trafikinfrastruktur. De förslag som arbetas fram blir således inte
enbart platsspecifika för just Brunnshög, utan är möjliga att
appliceras i andra likartade projekt. Stor vikt har även lagts på
att tydliggöra de projektspecifika förutsättningarna samt att ge
en bred beskrivning av autonoma fordons påverkan inom den
fysiska planeringen, vilket stärker projektets generaliserbarhet.
Dessutom är detta projekt ett av de första i sitt slag inom detta
ämne i en svensk kontext, vilket nödvändigtvis inte förstärker
generaliserbarheten. Att förtydliga projektets unika karaktär
kan dock underlätta för läsaren att välja de aspekter som hen
anser applicerbara i sin egen situation (Merriam 1994: 187-188).

intervju
Intervjuer är lämpligt att använda för att få tillgång till
privilegierad information från nyckelpersoner som har särskilt
värdefulla insikter. Metoden möjliggör även att, utöver de
dokument som undersöks, få mer djupgående och detaljerade
kunskaper om ämnet (Denscombe 2016: 287). Den data
som är av relevans gäller den aktuella forskningen inom
autonoma fordon, lokalkännedom om trafikutvecklingen i
Lunds kommun samt åsikter och perspektiv från bilföretag
som utvecklar autonoma fordon. Intervjuer görs därför med
en forskare som behandlat autonoma fordon i vetenskapliga
arbeten, tjänstemän som är verksamma inom Lunds kommun

Ytterligare en faktor som kan påverka generaliserbarheten
negativt är att gestaltningsförslagen utgår från endast ett
av fyra möjliga scenarier. Om ett annat scenario är mer
sannolikt att inträffa i ett annat fall är därmed förslagen i detta
projekt inte lika generaliserbara. Detta på grund av att de
trender som bedöms vara kritiska för att kollektiva autonoma
fordonslösningar ska anammas enligt VTI:s utredning (2017: 7),
är kommunernas proaktiva arbete i konjunktion med invånarnas
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positiva inställning till ny teknik. Faktumet att vi utgår från
befintliga riktlinjer i fallet med Brunnshög bedöms inte påverka
generaliserbarheten nämnvärt, då alla platser är unika och har
säregna förutsättningar oavsett planer och policys.

vara sekundära datakällor, då det har producerats för andra
ändamål än det som är specifikt för just detta projekt. Dessutom
finns en övergripande risk att dokumenten bygger mer på
upphovspersonernas tolkningar än på en objektiv bild av
verkligheten (Denscombe 2016:339). Det utvalda materialet
bedöms dock som relevant med stöd i arbetets problemställning.
En stor del av materialet utgörs av offentliga publikationer i form
av exempelvis kommunala planer/policys, statliga rapporter,
myndighetsutredningar och vetenskapliga artiklar. Trots att
dessa typer av källor kan vara referentgranskade och generellt
sett anses ha en hög validitet, måste detta alltid fastställas med
utgångspunkt i dokumentets autenticitet, representativitet,
innebörd och trovärdighet (Denscombe 2016: 320, 326).
Exempelvis är Lunds kommuns kommande översiktsplan (2018)
fortfarande i kungörelsefasen, delar av innehållet kan därför
behöva arbetas om i enlighet med Plan- och byggalgen 3
kap 8 §. Innehållet kan därför inte tolkas som kommunens
fastställda policys och viljeinriktningar, utan en bedömning
måste ske efter varje enskild tolkning av materialet.

fallstudie
Eftersom sökarljuset i projektet är avgränsat till Lunds kommuns
strategiska trafikplanering och utvecklingen av autonoma
fordons inverkan på Brunnshög, påverkas möjligheten att
tillämpa resultatet i andra framtida svenska projekt. Att
överföra resultaten från projektet till andra liknande fall beror
på vilka kännetecken som utmärker fallstudien (Denscombe
2016: 102-103; Merriam 1994: 187). Fallstudien undersöker
huvudsakligen autonoma fordons påverkan på en urban
miljö inom en tidsram mellan 10 till 30 år. Tillämpbarheten
av studien kan vara avhängig vilken typ av urban miljö som
den appliceras inom. Eftersom detta arbete fokuserar på en
stadsdel som är under uppbyggnad tas färre hänsynstaganden
till befintliga byggnader och stadsstrukturer, till skillnad från en
redan befintlig stadsdel. Studiens tillämpbarhet kan dessutom
vara avhängig stadens befolkningsstorlek. Lunds tätort räknas
i enlighet med SCB:s definition som en större stad (50 000 - 200
000 invånare). Givet att varje enskild urban miljö har egna
unika platsspecifika förhållanden som bör tas i beaktning, är
det troligast att det är inom detta intervall som resultatet av
projektet kan vara tillämpbart på andra studier, med hänsyn
till projektets externa validitet.

platsanalys
Deltagande observation är till största delen en metod med
fokus på forskarens interaktion med människor och kulturer
(Denscombe 2016: 304-306). I kontexten för detta projekt har
de aspekter från denna metod som kan appliceras inom ett
stadsplaneringsprojekts inledande arbete valts ut. Den typ
av forskarroll som bäst överensstämmer med detta är vad
Denscombe beskriver som Deltagande som observatör (2016:
307). Detta innebär att forskaren uppträder öppet med sin
roll och bevittnar platsen och händelser på ett detaljerat
sätt, vilket är det brukliga tillvägagångssättet under en
platsanalys. Till skillnad från observationer där syftet är att
identifiera olika gruppers eller kulturers handlingsmönster eller
beteenden genom relationsuppbyggnad och skapande av tillit
(Denscombe 2016: 307), behöver en platsanalys nödvändigtvis
inte bedrivas under lika lång tid eller med lika stora insatser.
Dock är det av vikt att få en tydlig helhetsbild av platsen och
vilka utvecklingsmöjligheter som finns, vilket kan göra det
nödvändigt att besöka platsen under flera tillfällen och vid
olika tider på dygnet.

Fallstudien kan samtidigt betraktas som ett enskilt experiment
som inte är slutgiltigt eller absolut. Fallstudie som metod kan ses
som en pågående process vilken kan utgöra en utgångspunkt
för vidare forskning. Ett sätt att betrakta extern validitet för
fallstudier är att låta läsaren tolka tillämpligheten av fallstudien
(Denscombe 2016: 101; Merriam 1994: 187). I detta avseende
framställs denna fallstudie som icke absolut genom att låta
läsaren, utifrån projektets kännetecknande egenskaper, fråga
sig vilka aspekter som är tillämpbara i liknande fall.

kvalitativ innehållsanalys
Det finns i skrivande stund inga svenska dokument som
tillhandahåller riktlinjer för hur den fysiska planeringen kan
anpassas efter de autonoma fordonens förutsättningar.
Det är på grund av denna brist som detta projekt finner sitt
syfte. Å andra sidan är det problematiskt att hitta lämpliga
dokument att utgå från. Den amerikanska rapport som
utgör huvudsaklig grund för gestaltningsarbetet, Blueprint for
autonomous urbanism (NACTO 2017), utgör det generella
ramverk som saknas inom svensk planering. En svårighet är att
avgöra vad som är applicerbart i ett svenskt sammanhang.
Rapportens syfte är dock inte att förse konkreta riktlinjer såsom
exakta gatumått eller precis disposition av vägbanan, utan
att konstruera en form av visionär policygrund vilket är menat
att ge en första ingång för gestaltningen av urbana miljöer
(NACTO 2017: 8-9). Detta faktum stärker och underlättar
källans applicerbarhet för detta projekts gestaltningsarbete.
De svenska scenariobeskrivningarna som projektet utgår från
har även hjälpt till i bedömningen om vad som är tillämpbart
inom en svensk kontext, gällande hur den autonoma framtiden
kan komma att påverka den fysiska planeringen i en stadsmiljö.

Metodens svaga punkter kan vara dess tillförlitlighet och
generaliserbarhet. Eftersom analysen baseras på forskarens
“jag” och de fältanteckningar som gjorts, är det svårt att
kontrollera tillförlitligheten av det producerade materialet.
Därtill är analysen även baserad på detaljerade observationer
av ett specifikt och unikt område, det blir således svårt att
generalisera resultatet. Å andra sidan kan det anses vara
olämpligt att använda dessa kritikpunkter inom deltagande
observation (Denscombe 2016: 315-316), då de kan anses
kritisera metodens syfte: att identifiera platsspecifika egenskaper
och förutsättningar med utgångspunkt i forskarens delvis
subjektiva upplevelser.

intervju
Vid intervjutillfällena används fältanteckningar för att insamla
väsentlig data till projektet. Då upptagning av intervjuerna
görs med fältanteckningar finns det en risk att registrering
av den diskussion som äger rum inte är kapabel till att fånga
upp all information av samtalet. Ett alternativ till detta hade
varit att spela in samtalet med ljud- eller videoinspelningar.

Majoriteten av det skriftliga kunskapsunderlaget kan anses
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Sådana kan samtidigt vara en bidragande orsak till att de
intervjuade känner sig hämmade i samtalet, i synnerhet när
det gäller känslig information. Fältanteckningar kan på så
vis vara fördelaktiga i avseendet att skapa en stimulerande
diskussion fri från begränsningar och hämningar kopplade
till inspelningar (Denscombe 2016: 281). Fältanteckningar är
ur en tidsmässig aspekt också fördelaktigt då utskriften och
kodning av intervjudata är en stor arbetsuppgift för forskaren
(Denscombe 2016: 289).
För att öka trovärdigheten i den data som tillhandahålls genom
intervjuer, intervjuas personer från olika discipliner men med
inriktning inom likartade områden. Genom metodologisk
triangulering är det möjligt att stärka trovärdigheten ytterligare
då datan som samlats in från intervjuerna ställs i relation till
platsanalys och litteraturstudier. Eftersom intervjuer baseras
på vad människor säger snarare än vad de gör så går det
emellertid aldrig att med säkerhet säkerställa att den data som
tillhandahålls under intervjun överensstämmer med verkligheten
(Denscombe 2016: 289)
De intervjutillfällen som genomförs baseras på en
semistrukturerad intervjuteknik. Ett sådant tillvägagångssätt
kan påverka tillförlitligheten i den insamlade datan, då intervjun
saknar de tydliga ramar som vanligtvis finns i en strukturerad
intervju. Det kan då bli svårare att uppnå en konsistens i intervjun,
vilket kan ge upphov till att den insamlade datan påverkas
av den specifika kontexten och av de specifika individer som
deltar. Fördelen är att det genom den semistrukturerade
intervjumetodens flexibilitet finns möjlighet att tillhandahålla
oförutsedda data och insikter (Denscombe 2016: 266, 289).
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EMPIRI
forskningsöversikt
En stor del av litteraturen rörande autonoma fordon har tills
nyligen främst behandlat tekniska aspekter, den litteratur
som behandlat samhällseffekter har i många fall utländskt
ursprung (Bjelfvenstam 2018:16: 284; Kristoffersson et al.
2017: 12). Med hänsyn till att projektet ämnar att verka som
underlag i en svensk kontext, har det varit av vikt att basera
studierna på huvudsakligen inhemsk litteratur. Grundstommen
i litteraturstudierna har utgjorts av tre svenska verk och ett
nordamerikanskt.
För att få en bättre överblick av vilka potentiella samhällseffekter
den autonoma fordonsutvecklingen kan medföra, publicerades
2017 utredningen Framtidsscenarier för självkörande fordon på
väg - Samhällseffekter 2030 med utblick mot 2050. Arbetet
framställdes av VTI i samarbete med KTH där 40 experter från
23 olika organisationer inom transportsektorn var medverkande.
Det som särskiljer denna från andra typer av scenarioarbeten
är huvudsakligen två faktorer; utredningens arbetsgrupp
är markant större än tidigare likartade arbeten samt även
uppbyggd inom ett svenskt sammanhang (Kristoffersson et al.
2017: 7). Förutom framtida scenarier identifierades även de
trender som i ett svenskt sammanhang kan anses vara relativt
säkra med utblick mot 2030. Några av dessa är den teknologiska
utvecklingen av autonoma fordon, en proaktiv näringspolitik,
ökad urbanisering och fortsatt konkurrens om stadsutrymmet,
medborgarnas sökande efter bekymmerslöshet, arbetslivets
ökade flexibilitet, människornas generella förtroende för ny
teknik, små matarfordon som komplimenterar kollektivtrafiken,
automatiseringen ökar som ett resultat av att försöka minska
antalet arbetstimmar samt att fler fordon uppfyller nivå 1 och
2 av autonom körförmåga (Kristoffersson et al. 2017: 16).

Figur 7. Development paths and milestones (EPoSS 2015). Två olika
utvecklingsmöjligheter för hur de autonoma fordonen kan komma att
implementeras identifieras i den statliga utredningen ”Vägen till självkörande
fordon”. Det första (evolutionär utveckling) utgår från att fordon lanseras med
autonoma funktioner i nivå 1-2, och utvecklas gradvis tills nivå 3 inom stadskörning
är uppnådd omkring 2030. Det andra (revolutionär utveckling) utgår från att
fordon med nivå 4 lanseras redan från start och implementeras därmed snabbare
inom stadsmiljöer, men där den initiala användningen är mer begränsad gällande
exempelvis hastighet (Bjelfvenstam 2018:16: 203-205). Skillnaden mellan de
två synsätten kan därmed tolkas som att den revolutionära utvecklingen får
genomslag i stadsmiljöer fortare men består av ett mindre antal fordon, den
evolutionära utvecklingen innebär ett större antal fordon med varierande, lägre
grad av autonom körförmåga men där stadskörning inledningsvis är en alltför
komplex uppgift. En revolutionär utveckling kan således ställa högre krav, redan
i ett tidigt skede, på att den urbana trafikmiljön bör anpassas för att underlätta
den fortsatta utvecklingen, och så snabbt som möjligt erhålla de fördelar som
dessa autonoma fordon medför.

För att åstadkomma en lokal förankring i projektet har
följande dokument valts ut: Lunds kommuns översiktsplan utställningsförslag, Fördjupning av översiktsplanen för Lund
NE/Brunnshög samt Kvalitetsriktlinjer för allmän platsmark i
centrala Brunnshög.

Tidigare i år publicerades även rapporten Vägen till självkörande
fordon - introduktion (Bjelfvenstam 2018) som tagits fram av
en särskild utredare, Jonas Bjelfvenstam, på uppdrag av
regeringen. Syftet var att redovisa författningsförslag och
rättsliga förutsättningar med hänsyn till en introduktion av
autonoma fordon i allmän trafik inom Sverige. Detta projekt
berör inte direkt de juridiska aspekterna av den autonoma
utvecklingen, men de bakomliggande resonemangen och
sammanfattningar av annan litteratur inom ämnesområdet
bidrar med värdefull och relevant kunskap. Exempelvis
gällande delningsekonomi, anpassning av väginfrastrukturen,
begreppsdefinitioner, marknadsutveckling och policyriktlinjer
för offentliga respektive privata aktörer. Utredningen bistår
även i att ytterligare förankra gestaltningsförslagen i en aktuell
svensk kontext. Dessutom är utredningen i huvudsak framtagen
för att bistå och vägleda utvecklingen under den närmsta
framtiden, 2030 används ofta som en viktig brytpunkt där bland
annat fordonsflottan bör vara oberoende av fossila bränslen
(Bjelfvenstam 2018:16: 277). Denna tidsperiod är även central
i detta arbete, vilket stärker utredningens relevans.

Då projektet ämnar att producera ett gestaltningsförslag i
Brunnshög läggs störst vikt vid de dokument som direkt behandlar
området. Översiktsplanen ger en inblick i hur kommunen
arbetar med persontransporter inom Lund på en strategisk
nivå, och även vilka resonemang som förs kring utvecklingen
av autonoma fordon. FÖP antogs av kommunfullmäktige 2013
och är det idag strategiska styrdokument som Lunds kommun
använder sig av för att planera nordöstra Lund och Brunnshög.
Dokumentet är essentiellt för projektets förankring i den lokala
kontexten. Huvuddragen i FÖP bottnar i en grundläggande
ambition att skapa en forsknings- och innovationsmiljö i
världsklass, vilket menas genomsyra samtliga visioner och
planer framtagna för Brunnshögs utveckling (Lunds kommun
2013: 1, 3). Resonemang och hänsynstagande till autonoma
fordon uteblir dock, vilket med hänsyn till de framtidspräglade
visionerna samt projektets långa genomförandetid är svårt
att motivera. En autonom utveckling faller både tids- och
ambitionsmässigt väl in inom ramen för den innovativa miljö
som Lunds kommun menar åstadkomma.

För att kunna applicera projektet i en lokal kontext behöver
ett hänsynstagande ske till befintliga strategiska dokument
över trafikutveckling som berör Lunds tätort samt de visioner,
planer och policys som behandlar utvecklingen av Brunnshög.

En central utgångspunkt i utformningen av stadsdelen är
det så kallade ”Tredjedelsmålet”, vilket innebär att trafiken
i området ska utgöras av högst en tredjedel biltrafik, minst
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en tredjedel kollektivtrafik och minst en tredjedel gång- och
cykeltrafik. Denna målsättning syftar till att uppnå en balans
mellan dessa trafikslag, men där förutsättningar ges för gång-,
cykel- och kollektivtrafiken att inta en dominerande ställning.
Nämnvärt är att detta ses som en önskvärd riktning men att
målet i sig inte har något egenvärde (Lunds kommun 2013: 34).
Vidare beskrivs den nya spårvägen som ett centralt element för
transportsystemet i Brunnshög. Spårvagnshållplatserna beskrivs
som viktiga noder i förhållande till övrig bebyggelse (Lunds
kommun 2013: 22, 30, 33, 35), vilket ökar vikten av att analysera
hur övrig trafik (inklusive autonoma fordon) kan kopplas till dessa
noder. Sammantaget redogörs i FÖP och Kvalitetsriktlinjer för
allmän platsmark i centrala Brunnshög för den lokala kontexten
i Brunnshög, där planer för gatustruktur, gaturum och hur detta
förhåller sig till övrig bebyggelse redovisas vilket är viktiga
utgångspunkter att ta hänsyn till i detta projekt.

intresseorganisation i Nordamerika. Organisationens
huvudsakliga funktion är att vara ett forum för trafik- och
infrastrukturrelaterade frågor och problem, vilket ofta resulterar
i guider och precisa riktlinjer för större nordamerikanska städer.
Samarbetet mellan flera olika städer möjliggör för NACTO att
skapa en gemensam vision angående gestaltningen av gator
och transportsystem. Blueprint for autonomous urbanism är
däremot inte en designguide som föreslår exempelvis exakta
gatumått och vägmarkeringar, utan presenterar generella
utformningsprinciper och förslag samt resonemang kring
generella policyåtgärder som möjliggör en utveckling av
gatumiljöerna med hänsyn till autonoma fordon. Rapporten
lägger stor vikt vid människors behov och förespråkar ett relativt
begränsat utrymme för autonoma fordon i gaturummet (NACTO
2017: 8). Detta faller in väl med detta projekts intentioner, att
skapa gatumiljöer som sätter människan i främsta rummet. I
detta projekt så tas de visioner som rapporten presenterar
och anpassar dessa för ett svenskt sammanhang inom fysisk
planering. Grunden för utformningsprinciperna är således
inspirerade av denna rapport.

brunnshög
lunds tätort - översiktlig
planering
I Lunds kommuns kommande översiktsplan (2018) finns
ingen direkt strategisk planering för de autonoma fordonens
genomslag. Det finns dock en medvetenhet över att autonoma
fordon förväntas bli vanligt förekommande i framtiden. Vad
detta sedan innebär för kommunens framtida planering
framgår inte, mer än att utvecklingen för autonoma fordon
aktivt bör tas i beaktning så att kommunen står redo för den.
Det finns kunskap om att konsekvenserna kan bli både negativa
och positiva, men det saknas en plan för hur kommunen kan
arbeta proaktivt för att utvecklingen ska ledas mot en positiv
riktning (Lunds kommun 2018: 56-57).

Figur 8. Spårvägsgatan i Brunnshög (Lunds kommun 2013). Föreställd miljö
i centrala Brunnshög. Spåvägsförbindelsen och bilens reducerade plats i
gaturummet ska prägla områdesmiljön, där gång- och cykel prioriteras i hög grad.

Då autonoma fordons påverkan på samhället är ett relativt
nytt forsknings- och utvecklingsområde (Borén et al. 2017: 138),
är det nödvändigt att ta internationell litteratur i beaktning.
Projektet fäster således stor vikt vid rapporten Blueprint for
autonomous urbanism. Denna kan anses vara den första
av sitt slag som förmedlar konkreta utformningsprinciper,
baserat på proaktiva planeringspolicys, för hur gatumiljöer
kan anpassas efter de autonoma fordonens förutsättningar.
Rapporten är framtagen av NACTO (the National Association
of City Transportation Officials) vilket är en icke-vinstdrivande

Trots sitt passiva planeringsförhållande till utvecklingen av
autonoma fordon finns det strategiska dokument för hållbara

Figur 9. Dynamics of the Future Street (NACTO 2017). I rapporten Blueprint for autonomous urbanism illustreras framtida gatumiljöer där autonoma fordon fått ett stort
genomslag, och fokuserar på hur människan kan få ett ökat utrymme i gaturummet.
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Figur 10. Kunskapsstråket (Lunds kommun 2018). Spårvägen som ska stå färdig 2020 binder samman Brunnshög med Lund C genom det så kallade Kunskapsstråket, som
går via universitetsområdet, universitetssjukhuset och företagsparken Ideon. Utöver att präglas av institutioner och arbetsplatser ska det finnas kaféer, förskolor, hotell,
träningslokaler och butiker av olika slag i anslutning till sträckningen. I bilden syns Lund C i det nedre vänstra hörnet och Brunnshög i det övre högra, Clemenstorget
(Lund C) respektive Science Village (Brunnshög) utgör ändhållplatserna där en spårvagnsdepå ska uppföras i yttre Brunnshög.

transportsystem som mycket väl kan ge positiva konsekvenser
inom ramen för en autonom framtid. Intentionen för ett hållbart
transportsystem är att 75 procent av alla resor inom Lunds
kommun ska ske med gång-, cykel- och kollektivtrafik år 2030.
Bilen planeras enbart som ett komplement till stomnätet vilket
utgörs av gång-, cykel- och kollektivtrafik (Lunds kommun 2014:
11, 13). Genom att låta dessa transportmedel få en central roll i
trafikplaneringen ges goda förutsättningar för autonoma fordon
att agera som ett komplimenterande färdsätt, vilket faller väl
i linje med en önskvärd riktning i förhållande till utvecklingen
av autonoma fordon (Bjelfvenstam 2018:16: 216).

Mobility management i planeringsprocessen. Detta innebär
att kommunen, parallellt med den fysiska planeringen arbetar
för att öka kunskapen om, och uppmuntra till, effektiva sätt
att resa. Det finns en strävan mot att använda sig av digitala
plattformar via MaaS för att förbättra kommunikationen
angående alternativa transportsätt (Lunds kommun 2018:
59). MaaS kan utmana det privata fordonsägandet genom
att erbjuda bekvämliga och tillgängliga alternativ då en
kedja av olika transportmedel kan användas under samma
resa. Genom MaaS samlas flera transportmöjligheter inklusive
kollektivtrafik, taxi, transportdelning för gods, cykeluthyrning,
bildelning, biluthyrning/leasing eller en kombination av dessa i
en och samma mobilitetstjänst (Bjelfvenstam 2018:16: 218-219).

mobility as a service
Lunds kommun menar att det finns en stark tilltro hos många
att tekniska lösningar ska lösa framtida problem. De menar
samtidigt att tekniska lösningar inte räcker till.
“Dock kommer ny teknik inte att räcka till, det kommer att
krävas förändringar i beteende och livsstil” (Lunds kommun
2014: 9).
Mobility as a Service (MaaS) är ett relativt nytt fenomen
som allt oftare lyfts fram som en möjlighet för att reducera
andelen resor med privata fordon och därmed möjliggöra
för minskade trafikmängder 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: 1).
I den kommande översiktsplanen finns intentioner att tillämpa

För att underlätta ett framtida kollektivt resande med bland annat autonoma
fordon, behöver olika mobilitetstjänster samlas under en och samma plattform,
där resan från start till mål kan planeras utan avbrott.
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FÖP och strategiska
riktlinjer
2013 togs en fördjupning av den då relativt nya översiktsplanen
(2010) fram över Brunnshög. Området där de två
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS etablerat sig skulle
nu utgöra grunden för en stadsexpansion i nordöstlig riktning,
på tidigare oexploaterad jordbruksmark. Den nya stadsdelen
utgör det sista stoppet i det så kallade Kunskapsstråket, där en
ny spårvägslinje binder samman Brunnshög med Lund C via
stadens viktigaste institutioner, såsom universitetet och sjukhuset.
Planförslaget ger förutsättningar för cirka 40 000 människor att
bo, arbeta eller studera där, och den övergripande visionen är
att skapa en forsknings- och innovationsmiljö i världsklass där
människan är i centrum (Lunds kommun 2013: 1, 3, 10, 11, 19).

1/3

1/3

Trots dessa höga ambitioner och fokus på innovation och
framtidstänkande, uteblir resonemang och planering för
autonoma fordon. De befintliga målsättningarna och
föreslagna gestaltningsprinciperna går dock väl i linje med
de förutsättningar som behövs för att det ska bli ett positivt
och önskvärt utfall av den autonoma fordonsutvecklingen.
Särskilda principer och strategier togs fram för hur trafiken ska
disponeras och struktureras i området. Tredjedelsmålet är en
målsättning att minst två tredjedelar av resorna till och från
området ska ske med gång-, cykel- eller kollektivtrafik och
högst en tredjedel med bil. Strävan är att uppnå en balans
mellan dessa trafikslag för att skapa tillgängliga och säkra
livsmiljöer. Det som framgår tydligt är att gångtrafikanternas
och cyklisternas behov och välmående är utgångspunkten i
trafikplaneringen (FÖP 2013: 35).

1/3

Tredjedelsmålet är uppbyggt kring dessa tre nyckelfaktorer, där
målsättningen är att bilen ska högst stå för en tredjedel av alla
resor till och från Brunnshög.

Figur 11. Spårvägen (Nordic City Network. (u.å.)). Den nya spårvägen i Lund öppnar upp för möjligheterna att begränsa användningen av privatbilen genom dess
bekvämlighet och höga kapacitet.
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bilvägnät
Den övergripande inställningen till trafik-planering
för Brunnshögsprojektet är att bilens platsanspråk
måste reduceras i relation till rådande
planeringspraxis. Åtgärder som förespråkas
är bland annat lägre parkeringsnormer och
parkeringsavgifter för att få rådighet över
trafiken inom området. Om ett tillräckligt stort
transportbehov uppstår till och från stadsdelen i
ett senare skede finns planer på en ny trafikplats
i anslutning till E22 i områdets norra del. Även en
sträckning under motorvägen i ett mer sydligt
läge är under utredning.
en

äg

ö

rsl

da

v
vs

O

sv
ark
Utm
n

e
äg

Odarslövsvägen (på bilden) och Utmarksvägen är de enda
asfalterade bilvägarna i området idag. Odarslövsvägen är
cirka 25 meter bred och utgör den yttersta avgränsningen
åt väst.
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500 m

kollektivtrafik
Till vänster illustreras den planerade
kollektivtrafikförsörjningen. Genom centrala
Brunnshög leds den nya spårvägen, vilken
kommer erbjuda ett kollektivt färdsätt med
hög kapacitet och låg miljöbelastning. Inom
stadsdelen planeras fem hållplatser med tät
omgivande bebyggelse. Gestaltningen av dessa
punkter är central i arbetet med autonoma
fordon, i synnerhet med hänsyn till sista/förstakilometern färdmedel. Inga stadsbussar är
planerade att ledas in i området, endast två
regionbusslinjer mot Södra Sandby och Malmö
som komplement till spårvägen.
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Den mest söderbelägna spårvägshållplatsen (markerat inom
cirkeln) inom Brunnshög är idag under uppbyggnad och ligger
i anslutning till en redan befintlig busshållplats, där regionbussar
stannar.

cykelvägnät
Det föreslagna cykelvägnätet utgör en central
del i stadsdelens transportsystem. Genom att
skapa ett utbrett gång- och cykelvägnät, där
cykeltrafik påbjuds på samtliga lokalgator,
blir stadslivet mer behagligt och prioriterat för
människor gentemot bilen. Snabbcykelstråk i
stadsdelens utkanter gör det möjligt att snabbt
kunna ta sig in till den centrala staden, vilket
är särskilt lämpligt med hänsyn till exempelvis
snabba elcyklar som blir allt vanligare.

Mot N

orra F

älad

en

Den så kallade snabbcykelvägen är redan uppförd utmed
Odarslövsvägen, och medger snabb färd till centrum och
andra intilliggande stadsdelar.
nd C

Mot Lu
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etapputbyggnad
Utbyggnaden av stadsdelen är planerad att
utföras i två huvudsakliga etapper; till 2030
respektive 2030-2050. Den första etappen sker
huvudsakligen inom en 300 meters radie från tre
prioriterade spårvägshållplatser, bebyggelseoch trafikstrukturen inom dessa områden
är relativt fastsatt. För den andra etappen
råder större osäkerheter kring den exakta
utformningen, och är heller inte en del av det
formella planförslaget (Lunds kommun 2013: 5).
Då projektet är omfattande och pågår under
en längre tidsperiod är markanvändningen
inom dessa områden inte fastsatt utan är
anpassningsbar med hänsyn till hur planeringen
och exploateringsförutsättningarna ändras över
tid.
Den indelning som illustreras till höger är något
förenklad med hänsyn till detta projekt, i
verkligheten är det troligt att de perifera delarna
för etappen 2030 påbörjas med utblick mot 2040.
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områdeskaraktär

parkering

De kvalitetsriktlinjer som tagits fram över den centrala delen
av Brunnshög föreslår vilken karaktär och känsla som vägoch markbeläggning ska förmedla. Genom att konsekvent
använda samma material, beroende på färdsätt, är intentionen
att skapa en läsbarhet och tydlighet i gatumiljön. Riktlinjerna har
en vägledande roll i projekteringsfasen, snarare än att utgöra
obligatoriska utformningskrav. Exempelvis föreslås keramiskt
material till gångbanor, asfalt till cykelbanor och gatsten
användas till körbanor. Fordonstrafiken är lågt prioriterad
och det är föreslaget att gröna ytor ska få ta mer plats än
hårdgjorda ytor, de körbara ytorna ska därför reduceras till
förmån för de gröna ytorna (Lunds kommun 2017: 4-5).

För den första etappen planeras parkeringsplatser att förläggas
i områdets ytterkanter, för att undvika onödig fordonstrafik
i de centrala delarna. Exakt placering är dock inte fastsatt
då antal parkeringsplatser uppförs med hänsyn till det för
tiden aktuella behovet. Den faktiska placeringen bestäms
i dialog med byggaktörer, där dessa ytor identifieras och
placeras på lämpliga delar av gatunätet (Lund 2017: 4-5).
Det är dessutom inte bestämt vilken form av parkering som
kommer uppföras, det finns dock en vilja hos kommunen att
undvika källarparkeringar och istället satsa på parkeringshus
(Informant 5 och 6). Inom området finns idag endast ett stort
parkeringshus på tre våningar (cirka 18 500 kvm totalt).

Parkeringshus planeras att lokaliseras i anslutning till de större
gatorna som omsluter centrala Brunnshög. Detta för att minska
onödig biltrafik i området. Viss trafik kommer dock att behövas
för rörelsehindrade, sopbilar, driftfordon och för räddningstjänst.
Parkerings- och angöringsytor inom området markeras och
utformas med smågatsten. Parkeringar för rörelsehindrade ska
vara anpassade så att materialet i ytan blir tillgängligt men
med en karaktär av smågatsten (Lunds kommun 2017: 3, 5).

N

Figur 12 och 13. Materialpallet och Insticksgata (Lunds kommun 2017). Kvalitetsriktlinjerna föreslår exempelvis lämplig
markbeläggning och förhållande mellan trafikslag, inom olika delar av projektområdet. Detta har bistått gestaltningsarbetet
och ytterligare förankrat förslagen i en relevant lokal kontext.
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200 m

platsanalys
fullt bruk 2025 (Lunds kommun 2013: 84). Huvuddelen av ytan
inom området utgörs av jordbruksmark. Odarslövsvägen och
Utmarksvägen sträcker sig genom området och utmed vägarna
ligger spridda gårdar. I norr och väster avgränsas området av
motorvägen E22, i söder av befintlig bebyggelse i stadsdelen
Östra Torn. I öster är Kungsmarkens golfbana lokaliserad och
även ett naturreservat med vissa historiska efterlämningar,
framförallt inom det område som tidigare användes som
betesmark där bland annat resterna av biskopssätets borg
återfinns. Kungsmarken skyddas också enligt Natura-2000
(Lunds kommun 2013: 10).

Då stadsdelen Brunnshög uppförs på ett område som är relativt
oexploaterat finns här en stor möjlighet att redan från början
anpassa strukturen efter de autonoma fordonens förutsättningar.
Därmed går det undgå att retrospektivt behöva omgestalta
delar av området i ett senare skede, vilket är ekonomiskt
såväl som tidsmässigt kostsamt. Brunnshög har därmed en unik
möjlighet att utgöra en av de första testbäddarna för Sverige
och övriga världen inom den autonoma fordonsutvecklingen.
Området är idag till största delen obebyggt med undantag
från forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. MAX IV är
redan i bruk och ESS planeras att färdigställas 2019 och vara i
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1.

De södra delarna av området
används idag huvudsakligen
som byggupplag, med enstaka
tält uppstickandes som skyddar
materialet från väder och vind.
Till höger om bilden finns ett stort
parkeringshus på tre våningar.
Insikt: Parkeringshuset kan
potentiellt utgöra en vital
komponent i den framtida
stadsdelen med hänsyn till
autonoma fordon. Genom att
utnyttja det externa läget kan
fordonstrafiken i de centrala
delarna minimeras.

2.

Spårvägen slutar idag tvärt mitt i
jordbrukslandskapet. Från denna
punkt är det cirka 1 kilometer till
den faktiska slutstationen, i fortsatt
nordostlig riktning.
Insikt: Omsorg behöver läggas
på att försöka minska spårens
barriäreffekt längs sträckningen.
Att eftersträva en så jämn
gatunivå som möjligt blir centralt
i gestaltningsarbetet.

3.

Odarslövsvägen är idag utformad
som en bred boulevard, cirka 25
meter bred. De separerande
grönytorna tillför mycket växtlighet
i miljön. I ytterkanterna finns relativt
smala gång- och cykelvägar som
är dimensionerade för enkelriktad
trafik.
Insikt: För att skapa miljöer som är
anpassade för människan kan ytan
som är reserverad för fordonstrafik
behöva reduceras. De stora
dimensionerna tillåter dock
många omvandlingsmöjligheter.
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4.

Miljön i det södra området präglas
i dagsläget till stor del av den stora
kontrasten mellan det nyligen
uppförda och det som tidigare
funnits på platsen.
Insikt: Det blir uppenbart att en
del av de gamla konstruktionerna
antingen måste anpassas eller
tas bort i och med den nya
planerade bebyggelsen.

5.

Partikelacceleratorn utgör
tillsammans med forskningsanläggningen ESS de mest unika
inslagen på platsen. Det framkom
i ett senare skede att det bulliga
landskapet syftar till att minska
vibrationer som annars kan
störa de känsliga instrumenten i
anläggningen.
Insikt: Säkerhetsavståndet till
anläggningen måste respekteras
i samband med projektets
gestaltningsförslag, så att dessa
inte stör verksamheten.

6.

Områdets andra forskningsanläggning är fortfarande under
konstruktion, och mellan dessa
två finns idag endast enstaka
byggnader och jordbruksmark.
Insikt: Området vid ESS kan
eventuellt utgöra en viktig
trafiknod om trafikplatsen vid E22
uppförs i framtiden. Exempelvis
för elfordon som behöver ladda
efter motorvägskörning.
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7.

Det absolut största intrycket på
platsen är de stora arealerna
av jordbruksmark. Det enda
som i regel avbryter de långa
vidderna är enskilda utspridda
gårdar i ett annars öppet
landskap. I områdets periferi ökar
växtlighetens täthet.
Insikt: Jordbruksmark är en
värdefull resurs som bör tas till
vara på. Gestaltningen måste ta
detta i hänsyn och tillåta höga
naturvärden inom stadsmiljön.

8.

Kungsmarken förser Brunnshög
med värdefull natur och
rekreation. Här återfinns ett
böljande ängslandskap, en
mindre vattensamling och en
golfbana. Det finns historiska
efterlämningar utspridda över
stora delar av platsen, kanske
främst resterna av Glumstorps
borg.
Insikt: möjligheterna för
autonoma fordon att förbättra
tillgängligheten mellan Brunnshög
och Kungsmarken kan vara
intressant att undersöka i ett
framtida skede.

9.

De långa raksträckorna verkar
vara populära för rekreation.
Avsnittet med grus vid sidan
av den asfalterade ytan gör
löpningen mer skonsam, och
under det relativt korta besöket
var det många motionärer som
utnyttjade detta.
Insikt: Detta avsnitt ligger
avsides från projektområdet,
men tankarna väcktes att
upprätta någon form av
sammanhängande motionsspår.
Genom att spåret förlängs genom
den nya stadsdelen kan ett
samband skapas med det redan
befintliga.
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utformningsprinciper
“The significant problems we face today cannot be solved with
the same level of thinking that created them” - Albert Einstein

generella riktlinjer tas fram och appliceras i projektet. Här
nedan redovisas generella policys och utformningsprinciper
som utgör kärnan vid gestaltningen av trafik- och gatumiljöer,
och som kan anses vara nödvändiga förberedande åtgärder
inför den autonoma fordonsutvecklingen. Dessa kan ses som
en slutsats av projektets analys, och är ett resultat av våra
tolkningar av det empiriska materialet. Vissa vidareutvecklas
senare i kapitlet. De strategiska policyerna sammanfattas
kort då avståndet från dessa till de aspekter av den fysiska
planeringen detta projekt behandlar är relativt stort, men kan
vägleda det övergripande policyarbetet och den systematiska
implementeringen av autonoma fordon i en proaktiv riktning.
För mer detaljerade utlägg och exempelvis juridiska aspekter
rekommenderas SOU:s rapport Vägen till självkörande fordon
- introduktion (Bjelfvenstam 2018).

Traditionellt sett har urbana gatumiljöer anpassats och
utformats efter bilens behov och platsanspråk, där övriga
trafikslag ofta drabbats negativt och behandlats som en
sekundär form av transport. Autonoma fordon möjliggör för
gatumiljöerna att utformas efter människans behov, välmående
och framkomlighet. Planeringen handlar således inte om att
ge mer utrymme åt fordonstrafiken, utan att öka utrymmet för
människor och kollektiva transportlösningar.

strategiska policys
Delningsekonomi är en förutsättning för att kollektiva
persontransportslösningar ska anammas. En sådan utveckling
skulle till exempel kunna stimuleras om fordonsägande
beskattas högt, genom exempelvis fordonsskatt medan olika
typer av bildelningstjänster skattebefrias (Trafikanalys 2015: 8).
Även lokala autonoma bilpooler skulle kunna upprättas av
bostadsrättsföreningar, samfälligheter, kommunen själva eller
krävas av byggaktören i samband med en projektering i utbyte
mot exempelvis mer fördelaktiga villkor och/eller byggrätt.
Ytterligare en viktig faktor för att underlätta användningen
av mobilitetstjänster är MAAS, vilket kräver en tydlig ansvarsoch rollfördelning mellan staten och kommersiella aktörer
för att inge förtroende hos resenärerna (Kristoffersson et al.
2017: 21). Genom statlig samordning, styrning, reglering och
tillväxtfrämjande policys i samband med marknadsaktörers
snabba utveckling av systemet skapas goda förutsättningar
för effektiva mobilitetstjänster. Svårigheter kan vara att styra
utvecklingen i en riktning som verkar för samhällets bästa,
upprätta ett samarbete mellan en stor mängd olika aktörer
samt hur samarbetet kan ske på ett konkurrensneutralt sätt
(Bjelfvenstam 2018:16: 282-283).

Traditionella gatumiljöer medger ofta prioritet åt fordon istället för människor.
Hur skulle en annan disponering av utrymmet kunna se ut?

Projektet utgår från en blandad fordonsflotta där både
autonoma och manuellt manövrerade fordon samsas
i trafikmiljön. Detta ställs sedan i relation till de planerade
utbyggnadsetapperna för Brunnshögsprojektet, där år 2030
respektive 2050 utgör det planerade färdigställandet av
etappmål ett och två. Då projektets främsta syfte är att verka
som underlag för planeringen inom den närmsta framtiden,
är fokus på perioden fram tills 2030.
För områden inom den första etappen innebär det högre krav
på att förslagen tar mer hänsyn till att olika fordonstyper ska
kunna framföras på ett säkert sätt. Vidare är syftet att dessa
miljöer utformas med en så hög anpassningsbarhet som möjligt,
vilket möjliggör att kostsamma infrastrukturomvandlingar kan
undvikas i ett framtida skede då den autonoma fordonsflottan
successivt utökas. I denna övergångsperiod är förmodligen
det totala antalet fordon relativt oförändrat eftersom
introduktionen av autonoma fordon kan komma att öka
fordonsresorna med 15–20 procent, den största skillnaden är
troligtvis reducerade föroreningar på grund av en större andel
eldrivna och autonoma fordon (Bjelfvenstam 2018:16: 308-309).
Det föreslagna vägnätet i Brunnshög är anpassat efter en
minskad användning av bilen som transportmedel, i linje med
tredjedelsmålet (Lunds kommun 2013: 34, 36). Eftersom antalet
fordon under perioden fram tills 2030 bedöms vara relativt
oförändrat, står det inte i konflikt för detta projekt att utgå
från det föreslagna vägnätet då förutsättningarna gällande
kapacitet i trafiknätet i detta fall är inom relativt likartade
gränser.

Understöd en fortsatt elektrifiering av fordonsflottan. Den
lämpligaste plattformen för att implementera autonoma
köregenskaper är elfordonet. Genom att påskynda
omställningen av fordonsflottan från fossila bränslen påskyndas
därmed även utvecklingen mot en autonom fordonsflotta. Det
är även en avgörande faktor i kampen om att uppfylla de
politiska miljökvalitetsmålen som bland annat innebär att uppnå
en svensk fossilfri fordonsflotta år 2030. Autonoma fordon medger
effektivare transporter och bättre kapacitetsutnyttjande vilket
ytterligare underlättar arbetet att ställa om transportsektorn
(Bjelfvenstam 2018:16: 277-278). Utöver lokala (kommunala)
åtgärder som exempelvis utbyggnad av laddinfrastruktur, kan
subventioner av olika slag gynna omställningen. En reduktion
av statliga medel kan i dagsläget få avsevärt motsatt effekt,
vilket är en situation som nyligen uppstått i Danmark (Levring &
Rigillo 2018). Åtgärder såsom gratis parkering, reducerad eller
undantag från trängselskatt, försäkringsunderlättnader etc. för
autonoma fordon kan i ett tidigt skede påskynda utvecklingen.
Stadsdelstäckande fordonsförbud samt parkeringsrestriktioner
och taxering för privatägda fordon kan vara lämpliga

Utöver de platsspecifika förutsättningarna kan även mer
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Diagrammet visar på en tänkt utveckling om
planeringen sker proaktivt, där samma ytor
kan utnyttjas för skiftande ändamål med tiden.
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åtgärder. För att få rådighet över antal och typ av fordon
som får vistas eller föras inom en stadsdel kan styråtgärder
såsom förbud mot fossilbränsledrivna fordon, och i ett senare
skede uteslutande användning av autonom persontransport,
appliceras över utvalda kvarter, stadsdelar och även hela
städer. Med utgångspunkt att antalet fordon reducerats
som ett resultat av exempelvis användarvänliga plattformar
för mobilitetstjänster och en proaktiv planering behöver det
således inte vara nödvändigt att förbjuda all fordonsburen
persontrafik från stadsdelen, då trafiksituationen i ett sådant fall
inte är ett lika stort problem som i dagsläget. Hänsynstagande
bör tas för exempelvis fordon som nyttjas av människor med
olika typer av funktionsvariationer, där undantag kan göras
från områdesrestriktionen eller förbudet. Ett komplement
till heltäckande områdesförbud kan vara mer detaljstyrda
regulationer, exempelvis att vissa fordonstyper tillåts under
bestämda tider och längs utvalda sträckor. I sådana
bestämmelser kan även behovet av en flexibel prissättning
vägas in, där privatägda fordon kan taxeras hårdare än delade
gällande parkeringsmöjligheter eller genomfart i utvalda delar
av stadsmiljön. Genom att göra det ofördelaktigt att äga och
köra ett fordon (främst fossilbränsledrivet men även autonomt)
genom dessa miljöer kan utvecklingen stärkas mot en fossilfri
och delad fordonsflotta samt mer gång- och cykelvänliga
miljöer.

trafikmiljön såsom barn eller människor med olika typer av
funktionsvariationer att färdas kollektivt. Utformningen bör även
möjliggöra för olika typer av kollektiva färdsätt och att dessa
kan nyttja gemensamma hållplatslägen. För att understödja
den kollektiva användningen bör en gemensam plattform
etableras där hela resan kan planeras av resenären, exempelvis
i form av en mobilapp. Detta kan vara av särskild vikt då mer
flexibla transportlösningar och/eller “sista/första-kilometern”transportmedel tillkommer i det kollektiva utbudet.

De autonoma fordonen har möjlighet
att transportera fler människor i färre
fordon på mindre trafikerade gator.
Detta möjliggör för en omallokering
av gaturummet, i motsats till att
fortsätta bygga ut större gator
och trafikapparater. Dedikerade
kollektivtrafikkörfält där även autonoma
fordon tillåts, alternativt separata körfält
för autonoma fordon, samt större och särskilda ytor för gång
och cykel är exempelåtgärder. I ett framtida skede kan även
underutnyttjade körbanor och kantparkering omvandlas
till förmån för de oskyddade trafikanterna, och skapa nya
offentliga rum och mötesplatser.

planeringsprinciper

jämlik mobilitet

“Traffic congestion is caused by vehicles, not by people in
themselves.” - Jane Jacobs

En jämlik mobilitet är i grunden en fråga om demokrati, där
tillgång till transportsystemet möjliggör för individer att kunna
delta i samhället på lika villkor (Bjelfvenstam 2018:16: 342). I
samband med utvecklingen av autonoma fordon finns det
potential att arbeta för en jämlik mobilitet där autonoma
fordon spelar en viktig roll genom att den radikalt kan öka
mobiliteten för personer utan körkort, äldre, glesbygdsbor och
människor med funktionshinder. Genom ett delat användande
blir brukandet av autonoma fordon billigare och på så vis
tillgängligt för fler att nyttja (Bjelfvenstam 2018:16: 343-348;
Kristoffersson et al. 2017: 22; Rifkin 2015: 280; Seba 2014: 130).

De säkraste platserna i staden är de
som präglas av gång-, cykel- och
kollektivtrafik. De autonoma fordonens
överlägsna reaktionsförmåga får inte
utgöra ett argument för att tillåta
höga hastigheter i områden där
oskyddade trafikanter vistas. Fordonen
bör överlag färdas i 30 km/h längs
stadsgator och automatiskt väja för
människor i dess omedelbara närhet, i undantagsfall kan 40
km/h tillåtas i perifera lägen. Tillåten fordonshastighet är inget
som den fysiska planeringen har direkt rådighet över, men en
sådan policy utgör ett utgångsläge för hur gatumiljöer kan
gestaltas. Gestaltningen av gatumiljöerna bör medge en säker
framkomlighet för de oskyddade trafikanterna där särskild
omsorg ska ges åt vägövergångar, korsningar samt av- och
påstigningszoner utmed trottoarkanterna.

Den urbana miljön måste samtidigt utformas så att den skapar
förutsättningar för att det autonoma fordonet ska ge så goda
effekter som möjligt med hänsyn till en jämlik mobilitet. Om inte
samhället planerar proaktivt för utvecklingen av autonoma
fordon finns det en risk att framtiden snarare går mot en
ojämlik mobilitet. Autonoma fordon kan i värsta fall skapa
barriärer av trafikleder med få möjligheter för andra trafikslag
att passera. Detta kan resultera i en barriäreffekt som leder till
segregation mellan olika områden och besvärliga passager
för fotgängare och cyklister. Om samhället istället planerar
proaktivt för tillgängliga, bekvämliga och prisvärda transportsätt
och implementerar detta i hela staden, kan oönskade utfall
motverkas och leda framtiden mot en mer jämlik mobilitet än
vad vi har idag (NACTO 2017: 11-12).

Prioritera gatumiljön för gång, cykel
och kollektivtrafik. För ett optimalt
utfall bör det finnas goda möjligheter
att färdas med egen kraft eller via
kollektivtrafik med hög kapacitet, där
autonoma fordon framställs som ett
komplement till dessa transportmedel.
Hållplatsernas tillgänglighet är en viktig
faktor, där utformningen ska tillåta även utsatta grupper i

Rent konkret är det möjligt att utforma gaturummet så att
den struktureras på ett sätt som dedikerar mer plats åt andra
trafiktyper än bilen. Istället för att fotgängare eller cyklister
ska begränsas till övergångsställen för att korsa gatan kan
autonoma fordon tillåta trafikanter att korsa en gata nästan var
som helst. Att skapa miljöer där fordonet tvingas att hålla nere
hastigheten kan göra det enklare att korsa en gata. Mindre
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antal bilar i rörelse bidrar även till färre körfiler, detta tillsammans
med att det autonoma fordonet möjliggör för smalare körfiler
gör att gatan totalt sett blir tidsmässigt kortare att korsa vilket
gör att barriäreffekten minskar (NACTO 2017: 41).

gröna stråk, marknader eller uteserveringar.
Omvandling av parkeringshus och källarparkeringar är
problematiska eftersom takhöjden och bjälklagen är
anpassade för just fordonsförvaring och utrymmena är ofta
djupa och mörka. I många fall lutar också körytan för att
slippa utforma ytkrävande ramper. I vissa fall är det rentav
mer fördelaktigt att riva parkeringshuset för att sedan bygga
något annat. Det kan vara en idé att nya parkeringshus som
uppförs under övergångsperioden byggs på ett sätt som
gör det möjligt att på ett enkelt sätt nedmontera det igen.
Källarparkeringar som i regel är belägna under byggnader är
svårare att riva eller montera ned än parkeringshus (Informant
3). Till vänster följer emellertid några förslag som parkeringshus
och källarparkeringar kan omvandlas till, det gäller främst
aktiviteter som inte är i behov av solljus. Vid omvandling är
det viktigt att tänka på att rekonstruera de mörka och djupa
parkeringsytorna så att de inte upplevs som otrygga. Goda
möjligheter till överblickbarhet och belysningsanordningar kan
eventuellt bidra till en ökad upplevd trygghet.

För att göra det autonoma fordonet så tillgängligt som möjligt
är lokaliseringen av hållplatser för av- och påstigning viktigt.
Det är lämpligt att lokalisera dem med ett rimligt gångavstånd
från bostäder och arbetsplatser. För vissa passagerare som
har svårt att röra sig själva är det väsentligt att fordonet har
möjlighet att köra hela vägen fram till bostaden. Fordonstrafik
i direkt anslutning till bostäder bör dock endast tillåtas i
sådana undantagsfall, och väl inne i bostadskvarteren bör
det autonoma fordonet färdas i gångfart så att säkerheten
ökar för andra trafikanter i dess omedelbara närhet. I huvudsak
bör hållplatserna lokaliseras utanför kvarteren eller vid lokalt
gemensamma hållplatser med gångavstånd till bostaden. För
att uppmuntra till användning av kollektivtrafik är det möjligt att
etablera lokala stråk för autonoma fordon som ansluter varje
kvarter till viktiga kollektivtrafiknoder, där kollektiva färdmedel
kan föra passageraren vidare längre sträckor. Eftersom byten
mellan olika trafikslag kan vara problematiska för vissa bör
det under vissa omständigheter finnas dörr till dörr alternativ.

Då fordon används olika mycket vid olika tider på dygnet
är det dock troligt att det kommer behövas viss parkering
för att undvika tomkörning i väntan på nya passagerare. Ett

En utmaning för autonoma fordon är att tolka och anpassa sitt
beteende till gående med funktionshinder, äldre eller barn, där
det kan vara viktigt att köra med extra varsamhet. En lösning
kan vara att det autonoma fordonet alltid tar extra hänsyn
till oskyddade trafikanter genom att köra särskilt långsamt i
kvarter eller utmed hållplatser med mycket rörelse (Bjelfvenstam
2018:16: 343). I ett fullt utvecklat skede av autonom trafik behövs
inte tydliga markeringar i marken (se avsnitt Väginfrastruktur).
Detta resulterar i att markytan kan jämnas ut. En jämn markyta
kan underlätta för rullstolsbundna och äldre som har svårt att
röra sig över hinder i marken. En jämn markyta kan samtidigt
vara problematisk för synskadade som kan behöva en tydlig
kant för att veta när de går ut i trafiken och markeringar eller
objekt för att kunna orientera sig längs med gaturummet
(Informant 2). Det krävs en balans där gatumiljön är anpassat
till åtskilliga behov och uppmuntrar till så många som möjligt
att använda sig av den. Det väsentliga är att gatan med
autonoma fordon inte upplevs som en barriär för övriga
trafikanter. Genom att ta hänsyn till övriga trafikanter går det
att planera för en urban miljö där det autonoma fordonet
inte tar mer plats än vad som är nödvändigt. Personfordon
ska snarare fungera som ett komplement vilket underlättar
mobiliteten för så många som möjligt i trafiken.

parkering
Med successivt färre fordon och ett system där dessa inte
nödvändigtvis behöver stå parkerade kommer parkeringar
troligtvis inte att behövas i samma utsträckning som det gör
idag (Bjelfvenstam 2018:16: 216). Med minskat behov av
parkering kan många av de parkeringarna som finns idag
användas till annat. Markparkeringar i staden kan omvandlas
till exempelvis parker, bostäder, marknadsplatser, solceller,
odling och annat liknande. Kantparkeringar kan omvandlas
till flexibla miljöer där de under rusningstrafik fungerar som avoch påstigningszon för att sedan transformeras till exempelvis

Överflödiga parkeringshus kan i framtiden vara en plats för en rad olika aktiviteter,
istället för att nödvändigtvis behöva rivas.
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parkeringshus anpassat för autonoma fordon kan byggas mer
yteffektivt än vad det gör idag. Det beror på det autonoma
fordonets överlägsna manövreringsförmåga att kunna förflytta
sig och placera sig på ett sätt som kräver mindre plats.
Eftersom bilen kan parkera sig själv behövs inte heller extra
utrymme för människor att ta sig ur bilen och parkeringshuset.
Det är möjligt att varje parkeringsplats kan reduceras med
två kvadratmeter och den totala ytan för parkeringshuset
med 60 procent då fordon är helt autonoma (Audi urban
future 2015). Dock kan problem uppstå med dessa typer av
parkeringshus, exempelvis vid brand eller annan olycka som
troligtvis måste lösas av personal vilka då måste rymmas inom
byggnaden. Ett parkeringshus för autonoma fordon behöver
även laddningsmöjligheter. I ett tidigt skede då människor
ser till att fordonet laddas kan mindre laddstationer inom
parkeringsbåsen upprättas

sportcenter
Den lutande körytan kan exempelvis fungera som en utmanande uppfartsväg
för löpare när det under vinterhalvåret är för halt för att ta sig an lutande
markytor utomhus. Andra sportaktiviteter såsom gym och tennis kan också
ersätta parkeringsytorna. En åtgärd som då kan vara nödvändig är att anpassa
markunderlaget till den nya aktiviteten.

Då det autonoma fordonet kan parkera sig själv kan dessa
parkeringshus förläggas i perifera lägen av staden. Parkeringar
behöver i det avseendet inte konkurrera om mark i stadens
tätortsområde. Nackdelen med parkering i perifera lägen är att
de fortfarande kan ge upphov till ökad tomkörning (Trafikanalys
2015: 8). För att minska andel tomkörning kan “buffertparkeringar” i stadsnära lägen användas där autonoma fordon
tillfälligt kan parkera (undanskymt), för att med kort varsel kunna
uträtta nya ärenden. Det är möjligt att vissa källarparkeringar
eller parkeringshus inom tätorten kan bevaras och däri utnyttjas
som buffertparkeringar under tider på dygnet med intensivare
trafik. Det autonoma fordonet behöver på så vis inte köra
hela vägen tillbaka till parkeringshuset i det perifera läget.
Under de tider på dygnet med mindre behov av trafik kan
de autonoma fordonen återigen parkera vid parkeringar
lokaliserade i perifera lägen av staden. Källarparkeringar och
parkeringshus som bevarats i inre delar av staden kan då
omvandlas och utnyttjas till andra tillfälliga aktiviteter.

kulturcenter
Parkeringshus och källarparkeringar kan fungera som en intressant miljö för
kulturaktiviteter såsom lokala konstutställningar, replokaler, konserter eller
nattklubbar.

förvaringslokaler
Ett alternativ kan vara att använda parkeringshus som förvaringslokaler för
boende i närheten. Dessa kan ge boende mer utrymme till förvaring men de kan
också ersätta förvaringsytorna som idag finns i eller i anslutning till bostäderna
som då istället kan användas till något annat.

väginfrastruktur
vägmärken och vägmarkeringar
Fram tills dess att autonoma fordon kan få extern information
hur omgivningen är uppbyggd och vart andra trafikantslag
geografiskt befinner sig, sker all denna informationsinhämtning
via fordonets egna sensorer och positioneringssystem.
Framförallt kommer fysiska markeringar krävas så länge den
mänskliga föraren riskerar att behöva kontrollera fordonet
(Bjelfvenstam 2018:16: 450). Tydliga markeringslinjer på
vägbanan och/eller kantsten är därför nödvändigt överlag i
ett tidigt skede, för fordonen att använda som referenspunkt
och även förstå vilka trafikregler som gäller på platsen
(Bjelfvenstam 2018:16: 497). Behovet av att separera trafikslag
genom nivåskillnader i vägbanan minskar dock i takt med
att fordonen framförs via högre grader av autonomi. Tjocka
linjer kan av tydlighetsskäl vara att föredra framför kantsten
(Informant 4), vilket innebär att gatunivån kan göras jämn
och därmed även göra miljön mer tillgänglig för gång- och
cykeltrafikanter. På platser där linjer lättare kan skymmas av
exempelvis snö eller växtlighet, är kantsten möjligen det bättre
alternativet. I ett framtida skede finns dock inget direkt behov
av skyltar eller markeringar om enbart autonoma fordon nivå
4-5 tillåts. Då utvecklingen framskridit till en sådan nivå kommer
de autonoma fordonen troligtvis förlita sig på information från
ett centralt kommunikationsnät/moln snarare än fordonets

gemensamhetsverkstäder
Utrymmet kan omvandlas till flexibla kontorslandskap, öppet för alla och utan
fasta platser. Beroende på vilken typ av verksamheter som efterfrågas kan
det finnas tillgång till olika komplement, exempelvis kontorsmöbler, skrivare,
Wifi, service och kaffemaskiner. Även verktyg och verkstadsutrustning om ett
intresse eller behov finns.

solcellspark och stadsodling
Tomma ytor på det översta parkeringsdäcket kan övertäckas med solcellspaneler
vilket primärt kan energiförsörja fordonen som laddar, och sekundärt försörja
stadens elnät. Det är möjligt att kombinera detta med någon form av stadsodling
där solcellerna kan fungera som väderskydd i den annars väderutsatta takmiljön.
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egna sensorer, med betydligt högre precision och säkerhet.
Tills ett sådant kommunikationsnät upprättats kan det vara av
vikt att undvika skyltar med otydlig information, såsom “Varning
för annan fara”, om inte mer information görs tillgänglig för
fordonen (Bjelfvenstam 2018:16: 493).

avstånd skapas mellan två kolonner, och på så sätt skapa
luckor i trafiken som kan utnyttjas för att korsa trafiken. För att
fungera optimalt samt ur en tillgänglighetssynpunkt krävs dock
att gatunivån är relativt jämn, utan trottoarkanter och andra
föremål som kan hindra eller sakta ner övergången.

Då autonoma fordon inledningsvis är beroende av vägskyltar
och vägmarkeringar är det av vikt att dessa är synliga året
runt. Omsorg bör därför läggas på placering och underhåll
av dessa, av såväl slitage över tid som tillfälliga hinder såsom
snö eller skymmande växtlighet. Uppvärmda vägbanor kan
vara en lämplig åtgärd som bör övervägas tidigt i planeringen
av nya områden. I fallet med Brunnshög producerar
forskningsanläggningen ESS en stor mängd överskottsvärme
(Informant 5 och 6), vilket kan tas tillvara på och ledas under
stråk som är av särskild vikt för autonoma fordon samt till
exempelvis bostäder för uppvärmning.

Beläggning anger användning. Markbeläggning kan inte
bara ge variation åt gaturummet, utan även skilja mellan
olika användningsområden. Alltför mycket linjer i gaturummet
kan leda till att människans plats upplevs som inramad och
anpassad efter fordonstrafiken. Då gatunivån successivt jämnas
ut ställs dessutom högre krav på markbeläggningen med
hänsyn till människor med olika typer av funktionsvariation,
som måste kunna erhålla den flexibilitet vid vägövergångar
som alla andra har utan att tumma på säkerheten.
Prioritet åt oskyddade trafikanter. Gång och cykel är alltid
prioriterade i gaturummet. I så stor utsträckning som möjligt
bör dessa få separata stråk att vistas och färdas i. Genom att
efterhand ta en större del av fordonstrafikens körfält i anspråk
kan människans plats utökas i gaturummets centrala delar,
till skillnad från att vara undantryckt i rummets periferi. Den
ianspråktagna kantparkeringsytan kan göras om för att gagna
det offentliga rummet, där exempelvis nya mötesplatser, caféer
och gröna ytor istället tar plats.

vägbanan
Separata körfält. För att dra maximal nytta av de autonoma
fordonen under övergångsperioden kan separata körfält
användas, där enbart dessa typer av fordon får framföras. Trots
avancerade autonoma egenskaper kommer systemen alltid
ha svårigheter med att tolka och förutsäga impulsiva mänskliga
körsätt. Ett alternativ och/eller komplement till detta kan vara att
låta de autonoma fordonen framföras i kollektivtrafikkörfälten,
då dessa i regel är mindre trafikerade än vanliga körfält.
Framförallt kan detta vara aktuellt om kollektivtrafiken är ett
av de första trafikslagen som erhåller autonoma köregenskaper,
vilket är sannolikt då fast kollektivtrafik följer förutbestämda
rutter och bör således ha färre variabler att ta hänsyn till än
övriga trafikslag.
Smalare körfiler. Autonoma fordon kan positionera sig mer
exakt i vägbanan än manuellt framföra fordon, vilket innebär
mindre felmarginaler och därmed lägre krav på vingelutrymme.
Under bra förutsättningar (tydliga linjer, god sikt etc.) rör det
sig i regel om avstånd på en eller ett par decimeter (Informant
4). För urbana miljöer är det även troligt att mindre autonoma
fordon tillkommer på marknaden, Uniti är ett sådant exempel
med en fordonsbredd på cirka 1,3 meter. Körfältsbredden för
autonoma fordon kan därför vara mindre än de sedvanliga
måtten 3-3,5 meter, och därmed koncentrera bilens plats i
gatumiljön. Detta är däremot svårt att generalisera som en
övergripande utformningsprincip då autonoma fordon kan
även i framtiden ha likartade mått som dagens traditionella
fordon. Smala körfält är därför endast lämpligt tillsammans
med restriktioner gällande fordonsbredd och möjligtvis krav
på en viss nivå av autonom körförmåga, vilket kan appliceras
över enskilda körfält eller områdestäckande över exempelvis
ett kvarter. Där små autonoma och större manuellt framförda
fordon använder samma vägutrymme måste körfältsbredden
tillåta de större fordonen. Till detta hör även att områden som
inte är planerade att tillåta reguljär fordonstrafik, kan utformas
på ett sådant sätt att de tillåter mindre autonoma fordon som
exempelvis kompletterar kollektivtrafiken.

Uniti, och andra fordon i samma storleksklass, behöver mindre utrymme i
vägbanan än normalstora fordon. I synnerhet då autonoma köregenskaper
implementeras.

Fler vägövergångar. Principerna för övergångsställen kan
utvidgas med hjälp av de autonoma fordonen. Kolonnkörning
i samband med låga hastigheter inom stadsmiljön ger mer
flexibla möjligheter att kunna korsa vägbanan. Genom att
fordonen kör gruppvis i täta formationer kan relativt långa
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Genom att förse de autonoma
fordonen med egna körfält kan
de nyttjas på ett bättre sätt, på
grund av att de inte behöver
ta lika mycket hänsyn till de
mänskliga körbeteendena.

De autonoma fordonens
ökade manövreringsprecision samt i vissa
fall reducerade storlek
innebär att de inte
behöver lika breda körfält
som idag.

Kolonnkörning
inom stadsmiljöer
öppnar upp för
möjligheten att
korsa vägbanan
på ett relativt
säkert sätt.

Ovan illustreras riktlinjer för hur bredden på vägfilen kan anpassas, från dagens traditionella fordon till små matarfordon som komplimenterar kollektivtrafiken. De
autonoma fordonen behöver mindre vingelutrymme än manuellt manövrerade. För autonoma och mindre autonoma fordon ges 25 cm vingelutrymme på vardera
sida (baserat på en genomsnittlig fordonsbredd på 2 respektive 1,5 meter). För matarfordonen ges dock bara 15 cm på vardera sida (baserat på 1,5 meter), på
grund av att dessa kan följa vissa rutter (fasta eller flexibla) som går att planera och programmera utefter. Därav går det att ytterligare minska på marginalerna.
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Under övergångsperioden kan det vara nödvändigt att underlätta för de autonoma fordonens framkomlighet, med tydlighet i utformningen och dedikerade ytor
för olika användningar. Genom att använda markbeläggning som ett sätt att styra användningen kan ett överanvändande av markeringslinjer undvikas. Vid särskilt
viktiga sektioner kan det dock vara nödvändigt med tydliga linjer och riktmärken för att fordonen ska ha möjlighet att analysera omgivningen på ett korrekt sätt. Där
markbeläggning ersätter markeringslinjer kan det vara av vikt att skapa en så stor kontrast mellan de mötande materialen som möjligt, för att fordonen lättare ska
kunna identifiera de olika beläggningarna.

I framtiden är majoriteten av alla fordon förmodligen autonoma upp till en viss nivå, det finns därför ett mindre behov av att separera olika fordonsslag från varandra.
Den ianspråktagna vägytan kan användas för att utvidga exempelvis grönytor samt gång- och vistelsemiljöer.
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korsningar
Det är viktigt med god sikt runt hörnen i korsningar. Innan dess
att autonoma fordon erhåller trafikinformation i realtid från
ett övergripande kommunikationsnät, är det nödvändigt att
gestalta korsningar på ett sådant sätt att fordonets kameror
och andra sensorer har möjlighet att identifiera andra fordon
och trafikanter (Informant 4). Det innebär att hänsyn måste tas
till hur nära bebyggelse och andra störande objekt placeras
intill korsningar.
Autonoma fordon kan inledningsvis ha svårt för att tolka olika
trafiksituationer som kan uppstå vid korsningar, exempelvis
då människor vistas i närhet till vägbanan. En mänsklig förare
kan ofta identifiera om personerna är på väg att korsa
vägen eller om de kommer förbli stationära, ett autonomt
fordon kan å andra sidan ha programmerats med stora
försiktighetsmarginaler vilket kan leda till att det blir stillastående
tills personerna flyttar sig från övergången (Bjelfvenstam 2018:16:
490). Det kan därför vara av vikt att gestalta korsningar som
uppmuntrar till kontinuerlig rörelse. Ett hjälpmedel kan vara
tydliga ljud- och/eller ljussignaler som signalerar när ett fordon
väntar på att passera.
En mindre korsning kan passa bättre som mini-rondell. Autonoma
fordon medger en ett mer konstant trafikflöde av fordon i
låg hastighet, vilket minskar det hackiga körmönstret som
traditionell stadskörning ofta innebär. Genom att kombinera
små rondeller med smala körfält och mer utstickande gångytor
kan avståndet och tiden för vägövergången minimeras.

Autonoma fordons informationsinhämtning sker inledningsvis huvudsakligen
via dess egna sensorer. Fysiska objekt som blockerar sensorernas förmåga att
identifiera potentiella faror bör därför undvikas i så hög utsträckning som möjligt.
Det gäller framförallt i korsningar där fordonen normalt inte behöver sakta ner
innan korsningspunkten, exempelvis där lokalgator ansluter till en huvudled.
Fordonen måste då ges möjlighet att i ett tidigt skede kunna bilda en korrekt
bild av området.

Traditionella korsningar lämnar ofta stora hårdgjorda ytor i korsningspunkten,
vilket lämnar ett stort avtryck i gatumiljön till förmån för fordonen. Genom att
förlänga gåytorna kan dels utrymmet för fordonen begränsas och dels tiden
det tar att korsa vägen minskas. Något som fortfarande måste beaktas är större
fordons (lastbil, buss, brandbil etc.) framkomlighet i det reducerade utrymmet. I
och med en jämn gatunivå som är fri från fysiska hinder kan dessa fordon tillfälligt
köra över de utstickande gångytorna vid behov.

För många stillastående människor i anslutning till vägbanan kan initialt försvåra
för de autonoma fordonen att fatta lämpliga beslut. Diskreta ljud- eller ljussignaler
kan vara ett verktyg för att åstadkomma mer rörelse vid dessa punkter.
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av- och påstigningszoner
I och med ett minskat behov av kantparkering skapas
förutsättningar för att nyttja dessa ytor på annorlunda
sätt. Användningen kan vara mycket flexibel, exempelvis
torghandel, lastzoner, grönstruktur och offentliga mötesplatser.
På grund av de autonoma fordonens effektivitet kan dock
större krav än idag ställas på behovet av zoner som tillåter
snabb av- och påstigning. Genom att uppnå en variation av
användningsområden utmed vägarna kan intressanta rum
och platser skapas i gatumiljön.
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Förutom en mängd nya användningsområden skapas även
förutsättningar för att anpassa användningen efter det aktuella
behovet. Tidigt på morgonen kan godstransporter ha företräde
inom vissa områden, då varuleveranser till verksamheter ofta
sker. På förmiddagen kanske transportbehovet är som störst, då
har kollektivtrafik och delade fordon företräde och så vidare.
Detta skulle kunna kontrolleras genom digitala vägskyltar som
anger den tillåtna användningen, i ett framtida skede kan det
ske per automatik.
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laddningsplatser
För att uppmuntra utvecklingen av elfordon bör tillgången till
laddningsplatser vara god. Den mest platseffektiva lösningen
är att inkorporera laddstationer i samband med parkeringshus
samt av- och påstigningszoner. Om det finns tillräckligt
med underlag kan även mer storskaliga laddningsplatser
uppföras, i stil med exempelvis Teslas Supercharger-stationer.
Öppna parkeringsplatser kan täckas med solcellspaneler för
energiproduktion och väderskydd. För busstrafik kan olika
lösningar upprättas; stadsbussar med mindre batterikapacitet
behöver laddas frekvent, laddpunkter vid ändhållplatserna
kan då vara en lämplig lösning. Bussar med större kapacitet
kan istället ladda över natten på större depåer.
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Induktionsladdning är en sömlös lösning som inte kräver
fysiska kontakter. Jämfört med traditionell kabelladdning
är dock induktionsladdning begränsat i den mening att
energiöverföringen har lägre kapacitet på grund av det
fysiska avståndet mellan energikälla och mottagningspunkten
(Informant 4). Detta kan försvåra för induktionsladdning under
färd då fordonet och vägbanan behöver vara nära varandra för
en så hög effektivitet som möjligt. Detta är dock en teknik under
utveckling, i Sverige lanserades nyligen den första elektrifierade
vägrälsen som medger laddning under färd (Boffey 2018). Där
det i dagsläget kan passa bättre är då fordonen är stationära
samt i regel färdas kortare sträckor. Större hållplatslägen där
autonoma fordon inväntar nya passagerare kan vara lämpliga
ytor för induktionsladdning, eller som komplement i ett framtida
skede till vanliga laddningsplatser när teknologin mognat.

Behovet av kantparkering kommer att minska kraftigt med introduktionen av
autonoma fordon. Ytan är i många fall otroligt värdefull på grund av dess
centrala läge i gatumiljön. Den kan tas i anspråk på en mängd olika sätt, som
även kan variera under loppet av dygnet.

Figur 14. Tesla Supercharger Stations (Avda 2014). På platser med ett tillräckligt
stort fordonsunderlag kan större snabbladdnings-stationer upprättas, med
uppställningsfickor för flera elfordon.
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huvudstråk
Längs huvudstråken sker den största delen av persontransport,
främst i form av högkapacitetskollektivtrafik. De största gatorna
är ofta i anslutning till mer livliga miljöer där en rad olika trafikslag
samsas om utrymmet. De största körfälten och trafikslagen
koncentreras till vägen mittlinje, och smalnar av i ytterkanterna
där plats ges åt mindre fordon. Då motorfordon fortfarande
finns i omlopp är det viktigt att cykelbanor utformas med hänsyn
till fordonstrafiken, det kan vara fysiska barriärer med växtlighet
och/eller tydliga linjer eller vägmaterial som skiljer trafikslagen

åt. Det ställs här även högre krav på övergångsmöjligheterna
då exempelvis spårbunden trafik måste kunna korsas på ett
säkert, men flexibelt sätt. De något mindre stråken utgör
viktiga inslag i stadsrummet och huserar en mångfald av olika
användningsområden och trafikslag. Här ställs högre krav på
gångvänlighet över hela gaturummet, kollektivtrafik ska dock
även kunna framföras effektivt. Dessa typer av gator kan
tjäna mycket på att förbjuda viss typ av fordonstrafik, såsom
fossilbränsledrivna eller privatägda fordon.

C - cykel
G - gång
H - hållplats
K - körbana
P - parkering
S - spårväg
Mått i mm

2500
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lokalgator
Med lokalgator åsyftas mindre gator där framkomligheten är
begränsad för framförallt fordonstrafik. Lokalgator förekommer
oftast i bostadsnära områden där fotgängare, cyklister och
småskalig kollektivtrafik prioriteras. Det är möjligt att strukturera
lokalgatan så att den inte bara utnyttjas som transportsträcka,
utan även som en mötesplats där människor kan träffas och
umgås. Gatan kan tillgängliggöras för boende i området genom
att exempelvis gestalta miljön med mikroparker, odlingslotter
och lekytor. Detta kan fungera som en tillflykt för fotgängare

som passerar, men också bidra med gröna värden. Gatan bör
disponeras så att fordonstrafiken tar så lite plats i anspråk som
möjligt, och för att kunna samsas med omgivande trafikslag bör
det autonoma fordonet programmeras för hastighet i gångfart.
Gatan bör inte ge tillträde till genomfartstrafik, den ska snarare
prioriteras för de boende och eventuella varuleveranser. En
riktlinje kan vara att huvudsakligen enbart tillåta fordonstrafik
för människor med funktionsvariation och mindre godsfordon.

A - anpassningsbar
C - cykel
G - gång
H - hållplats
K - körbana
P - parkering
S - spårväg
T - träd
Mått i mm
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GESTALTNINGSFÖRSLAG
parkering
Då det totala antalet fordon år 2030 är relativt oförändrat jämfört
med situationen idag kommer det fortfarande att behövas
en viss mängd parkering i området. I ett senare skede när
behovet successivt minskar kan de gamla parkeringshusen och
källarparkeringarna nyttjas för andra ändamål, som tidigare
påvisat. Behovet för buffertparkeringar kan dock komma att
öka i samband med autonoma fordon. Genom att strategiskt
välja ut parkeringar som är utspridda i området kan dessa
användas för ett sådant ändamål. Vissa av anläggningarna
som är belägna i närheten av skolor är inte de lämpligaste att

nyttja, då in- och utfartstrafiken från buffertparkeringarna kan
komma att öka. Det befintliga parkeringshuset i områdets
västra del kan i och med det externa läget inom stadsdelen
utnyttjas till förmån för de autonoma fordonen. I och med
att parkeringshuset i huvudsak är omgivet av verksamheter
påverkas inte de boende av fordonstrafiken som leds in i det
västra området. Genom att göra det till en huvudpunkt för
den autonoma trafiken i området kan fordonstrafikens inslag
i boendemiljön reduceras.

N
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200 m

mobilitetsnoder
En mobilitetsnod är en samlingspunkt för kollektivt resande,
där det huvudsakliga transportmedlet är små matarfordon
som komplimenterar kollektivtrafiken. Vid dessa noder bör
förutsättningar ges för vidare färd till en större bytespunkt eller
hemmet, exempelvis hyrcykelstationer. Noderna är strategiskt
placerade för att tillåta ett så effektivt flöde som möjligt samt för
att täcka alla områdets delar. Målsättningen är ett avstånd på
cirka 150 meter vilket är hälften av vad som räknas godtagbart
för vanlig fordonsparkering inom området.

Mobilitetsnoder inom bostadsområden förser de boende med stor
bekvämlighet, utan de negativa konsekvenser som traditionell
fordonstrafik medför.
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200 m

autonoma stråk
Med utgångspunkt i mobilitetsnoderna kan stråk för autonom
fordonstrafik utformas. Den generella principen är att enbart
matarfordon får framföras på lokalstråken, vilka leds genom
bostadsområden och offentliga platser såsom parker och torg.
Undantag kan dock ges för exempelvis särskilda varuleveranser
eller människor med särskilda förutsättningar.

ESS producerar en hel del överskottsvärme, denna skulle kunna
ledas under de viktigaste autonoma stråken för att hålla
vägbanorna fria från snö och is. De autonoma fordonen kan ha
svårt för att positionera sig korrekt om inte vägbanan är synlig.

N
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200 m

Kvarteret Kugghjulet år 2030
En autonom framtid av Elias Allouche
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grundförutsättningar

Krafts

Området är beläget i Brunnshögs sydvästra
hörn och innefattar idag ett mindre
grönområde, kraftstation, busshållplats och
parkeringsanläggning. Odarslövsvägen
avgränsar området från centrala Brunnshög,
och utgör den yttre ringleden i stadsdelen.
Den breda boulevardutformningen ger
visserligen plats åt mycket växtlighet men
utgör å andra sidan en from av barriär
mellan området och den centrala delen,
på grund av de stora dimensionerna.

Odarslövsv

Brunn
s

högsv

ägen

ägen

tation

P-HUS

Brunnshög C

BUSS

N

50 m
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koncept
gång och cykel
- Genom att på vissa platser minska
bredden på Odarslövsvägen skapas mer
utrymme för gång- och cykeltrafikanter,
och dessutom reduceras fordonens
platsanspråk.
- Huvudcykelstråken i områdets norra och
östliga del ges prioritet i korsningarna vid
Odarslövsvägen genom att de autonoma
fordonen saktar ner väsentligt innan
övergången, vilket påvisas av en speciell
markbeläggning. Detta är även en generell
princip i hela området. Det ska även ges
god möjlighet för gående och cyklister att
ta sig in i verksamhetsområdet till fots eller
med cykel.
- Ett motionsspår längs Odarslövsvägen i
gaturummets ytterkant ger möjlighet för
stadsnära rekreation, och kan kopplas på
andra motionsstråk i Brunnshögs perifera
områden.

N

50 m

fordonstrafik

N

- Parkeringshusets primära funktion är att
både långsiktigt och kortsiktigt förvara
autonoma fordon samt erbjuda generösa
laddningsmöjligheter.
- För att undvika onödig trafik på
Odarslövsvägen leds fordonen in via
Brunnshögsvägen på baksidan av
parkeringshuset, där de även får tillgång
till de redan befintliga ramperna in i
byggnaden.
- De två närliggande mobilitetsnoderna
möjliggör för en snabb tillförsel av
matarfordon vidare ut i stadsdelen. En
öppen parkeringsyta kan anordnas på
baksidan av parkeringshuset.

N

- Busshållplatsen kan utvidgas för att även
rymma den godstrafik som ska leverera
varor till verksamhetsområdet. På så vis
undgås att behöva leda in den tyngsta
trafiken. Mindre varuleveranser kan dock
få tillträde, framförallt via en mindre slinga
i det södra området.

50 m
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övergripande utformning
fri sikt

mindre mobilitetsnod

B

p-plats/laddning för
autonoma fordon

B

A

A

flexibel
zon

solpaneler
mindre godstransport

C

C

större mobilitetsnod
busshållplats och
avlastningszon
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gångvänligt

sektion A-A.

C - cykel
G - gång
K - körbana
M - motionsspår
P - parkering
V - växtlighet
AK - autonomt körfält
Mått i mm

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Genom att smalna av Odarslövsvägen utmed vissa sträckor kan gatulivet gynnas.
Flexibla ytor möjliggör för exempelvis utomhuscaféer, handel och av/påstigningszoner
längs gångvägarna. Vägen är tillräckligt bred för att tillåta större fordon och
matarfordon samtidigt. Då exempelvis räddningsfordon framrycker kan dock både
matarfordon och andra autonoma fordon självmant svänga till vid en lämplig vägkant
redan innan utryckningsfordonet kommer in till området, för att lämna ytterligare plats.
De röda övergångarna vid korsningen indikerar för fordonen att sänka hastigheten
då människor troligtvis befinner sig i anslutning till dessa, i synnerhet med tanke på
huvudcykelstråket som leds över vägen. Byggnaderna är här anpassade för att ge
fordonen så bra sikt som möjligt för att kunna identifiera snabba cyklister.
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sektion B-B.

sektion C-C.

2030 - Förslag

2030 - Förslag

Mobilitetsnoder kan upprättas både på stora och
små gator. Vid strategiskt viktiga noder kan dessa
kompletteras med ställplatser för cyklar, där både
hyrcyklar och privatägda cyklar kan ställas innan
resenärernas vidare färd med matarfordon eller
annat delat autonomt fordon. Solpaneler på taken
kan generera el för exempelvis elcyklar som blir allt
vanligare. Noderna präglas av en lättillgänglighet
då marknivån är jämn, och tydliga informationstavlor
förser resenärerna med realtidsinformation.
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1. Buffertparkering. För snabb transport ut i trafiksystemet, både för
matarfordon och andra delade autonoma fordon i omlopp, kan en
utomhusparkering upprättas. Fordon som förvaras under en längre
period ges plats inomhus och på det solpanelstäckta däcket. Energin
som solpanelerna alstrar kan förvaras i batteripack på marknivån,
vilka balanserar ansträngningen på huvudnätet samt bidrar till kortare
laddningstider.
2. Större mobilitetsnod. Vid större mobilitetsnoder ges mer utrymme för
såväl matarfordon som vanliga delade autonoma fordon att hämta eller
släppa av passagerare. Då mycket människor befinner sig i anslutning till
dessa är det lämpligt att upprätta tillhörande sociala funktioner, såsom
caféer, småskalig handel och plats för gatuartister.

1.

2.
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1.
2.

3. Större korsning. Genom att minska bredden på vägbanan
kan större gångytor skapas, vilket både kortar ner tiden
för vägövergången samt utökar människans utrymme i
gaturummet. Avståndet över Odarslövsvägen idag är cirka
18,5 meter, vilket kan halveras med en ny typ av utformning.
Dessa gångytor medger även för bakomliggande fordon att
passera då det väntande fordonet ges avsvängningsutrymme.

3.

9m
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3.

Kvarteret Mobilitetsnavet år 2030
En autonom framtid av David Einarsson

Lund C
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grundförutsättningar
N

N



Solbjersvägen

RAM

P

47

m

plf

RAM

P

RAM

P

GÅN
G

Solb

G

GÅN

P

Den gula markeringen visar hur kommunen planerar
för den huvudsakliga trafiken. De flesta bilar leds in
till parkeringshuset i mitten av området.

RAM

Området är lokaliserat i centrala Brunnshög i
anslutning Solbjersvägen och till den planerade
spårvägen.

Teckenförklaring

N

Friliggande cykelstråk: Stråk för cyklister
och fotgängare som är helt skilda från
biltrafiken.



Brunnshögsgatan: Den gatan som
spårvägen leds genom. Det är gatustråk
som ska ge fotgängare och cyklister högsta
prioritet och ska signalera att bilar endast
får föras fram med undantag


  



Insticksgata/lokalgata: Gata för större
trafikmängder. Bilar separeras från cyklister
genom differentierade körbanor.
Interna stråk: Gångfartsområden där
fotgängare har högsta prioritet.

 
 

Solbjersvägen: Huvudvägnät som tillåter
genomfartstrafik.
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koncept
Nedan följer koncept för hur miljön kan anpassas
till autonoma fordon.






 

 



N



N



Konventionell trafik tillåts bara fram till parkeringen,
därefter accepteras enbart delade autonoma
fordon (undantagsfall kan gälla godstrafik) som
huvudsakligen kör efter cyklisters och fotgängares
villkor.



Biltrafiken planeras till stora delar på fotgängares
och cyklisters villkor. Konceptkartan visar i vilka
områden och vilken typ av trafik som de autonoma
fordonen ska ta extra hänsyn till gällande hastighet
och körstil.

Teckenförklaring

N

Nobelparken
Mobilitetsnod

Spårvagnshållplats
Konventionell biltrafik
Autonoma fordon
Spårväg



Autonoma matarfordon

Solbjersvägen
Solbjersvägen

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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ON

Övergripande planeringsstrategier för området tar fasta vid idén om att konventionell biltrafik främst leds
in till parkeringshuset. Därefter går det att ta sig till mobilitetsnoder med autonoma matarfordon som tar
en vidare in i centrala Brunnshög.

övergripande utformning

N

100 m
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mobilitetsnod 1

1

Cyklister och fotgängare separeras från de autonoma fordonen. Jämna marknivåer kan minska barriärer
och underlätta passager över bilvägen.

Sektion A-A

A

fastighetsgräns

fastighetsgräns

A

1400

1600

3000

5500

1700

2400

G

C

T

K

C

G

Mobilietsnod

N

Förslag 2030
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1

mobilitetsnod 2

2

ESS

Lund C

Spårvagnshållplatsen disponeras så att mobilitetsnoderna ligger i direkt anslutning till dessa. Passagerare
kan på så vis med enkelhet ta sig vidare i Brunnshög med autonoma fordon.

Sektion B-B
Mobilietsnod
Spårväg
Anknytning

B
N

B
2

Förslag 2030. Spårvägen dras i mitten av gaturummet
kantat av hållplatser och träd. Matarfordon och
cyklister tilldelas egna körfält, rabatter bidrar med
grönska och fotgängare tilldelas stora trottoarytor
som även kan utnyttjas för andra tillfälliga ändamål,
så som uteserveringar.
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korsningar
Korsningar kan i en omvandlingsperiod med både
autonoma och manuellt manövrerade fordon vara
Nobelparken
problematiska. Här följer beskrivningar över hur tre
olika korsningar i området kan disponeras för att
undvika så många konflikter som möjligt mellan
dessa olika typer av fordon.

1

Nobelpa
3

2

Solbjersvägen

N

ersvägen

1

1

I detta körfältet tillåts bara
matarfordon vilket gör att körytan
kan minska. Mobilitetshållplatserna är
placerade intill spårvagnshållplatsen
vilket gör att passagerare enkelt kan
byta från spårvagn till matarfordon.

1

3
2

3

Sensorer i marken kan tidigt
förbereda fordonet på att en cyklist
är på väg att köra in i körfältet.
Cyklister och fotgängare sätts i största
prioritet. Det autonoma fordonet kan
ha väjningsplikt mot dessa i ytor med
mycket rörelse.

4

5
6

7

N

5

Vid torg med mycket rörelse
sker körning enbart på fotgängares
premisser, fordonet programmeras
här enbart för gångfart.

7

2

Sensorer meddelar tidigt
att en fotgängare är på väg att
passera övergångsstället. Det
tillsammans med en långsam
hastighet förenklar för det
autonoma fordonet att stanna.

4

I en öppen korsning med
mycket fotgängare och cyklister
i rörelse är det viktigt att det
autonoma fordonet anpassar
hastigheten i ett lagom tempo
för att ha möjlighet att stanna
vid oförutsedda händelser.

6

Linjer eller markeringar i
marken kan underlätta för ett
autonomt fordon att köra på
öppna ytor.

Cyklister kan vara oförutsägbara och finns det möjlighet så kan det
vara lämpligt att separera autonoma fordon och cyklister i olika körbanor.
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2
3
2

1

För att inte skapa onödiga
konflikter mellan förarlösa och
förardrivna fordon måste det
förardrivna fordonet, som ska
in till höger, svänga in inom ett
markerat område där sensorer
tydliggör för det autonoma
fordonet att ett inkommande
mänskligt drivet fordon är på väg
in i körbanan.

1

2

Eftersom den enda tillåtna
färdriktningen för det förardrivna
fordonet är åt höger minimeras
riskerna för oförutsedd körning.
Smala körfiler kan dessutom göra
så att det förardrivna fordonet
tvingas till att köra långsammare
och på så vis även till en säkrare
körstil.

3

När det förarlösa fordonet
väl har svängt in till höger skiljs
de förarlösa och förardrivna
fordonen åt och behöver inte
längre samsas om körbanan.

3

3

Genom uppkoppling till
det digitala trafiknätet vet redan
det autonoma fordonet om en
spårvagn är på väg. Det kan på
så vis anpassa sin hastighet om en
spårvagn är på ingång.

2
3
4

1

4

1

Det
autonoma
fordonet har en egen
körfil vilket innebär att det
inte behöver samsas med
förardrivna bilar i rondellen

2

Minskad körbaneyta
innebär snabbare passage
för fotgängare. Öppna ytor
underlättar för det autonoma
fordonet att upptäcka
passerande fotgängare.
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Uppkopplingen innebär
dessutom att de autonoma
fordonen är i ständig kontakt med
varandra. Autonoma fordon som
är på väg in i rondellen norrifrån
kommunicerar därigenom
med det fordon som redan är i
rondellen för att undvika konflikter.

utryckningsfordon
Då utryckningsfordon kräver
större köryta (minst 3 meter)
kan det finnas ett problem i
samband med en minskning
av körbanorna. Nedan följer
hur gatorna kan utnyttjas med
hänsyn till utryckningsfordon.

Nobelparken

2

Genom uppkoppling till
det digitala trafiknätet
kan autonoma fordon bli
meddelade vid en eventuell
brand. De kan då i tid väja
undan för att undvika att
köra vid ytor som brandbilen
är på väg mot. Om det
autonoma fordonet trots
det inte hinner väja undan i
tid finns det trots det yta för
brandbilen att kunna ta sig
fram. I båda fallen måste de
autonoma fordonen köra ut
mot kanten eller svänga av
vid närmaste korsning för att
utryckningsfordonet ska få fri
lejd i körbanan.

1

Solbjersvägen
Solbjersvägen

N

1

2

Med en total körbanebredd på 5,5
meter kan det autonoma fordonet
väja åt sidan och samtidigt lämna
plats åt utryckningsfordonet.

Vid smalare körfält (i detta fall 3,6
meter) kan utryckningsfordonet
behöva köra på både cyklistens
och det autonoma fordonets
körbana. Det är viktigt att markytan
är jämn för att underlätta körning.
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DISKUSSION
Ett stundande problem som den fysiska planeringen står inför
är den ökade konkurrensen om markyta i urbana miljöer. De
autonoma fordonen kan i detta avseende vara fördelaktiga
då de inte kräver lika mycket köryta på vägen och är inte
i behov av parkeringsplatser på samma sätt som manuellt
manövrerade fordon. Att planera för autonoma fordon kan
på så vis innebära att konkurrens om marken minskar. En
utmaning gällande autonoma fordons intåg i trafiken är dock
den omställningsperiod där det autonoma fordonet måste
samsas med manuellt manövrerade fordon. Stadsdelstäckande
restriktioner och strategiska policys kan vara nödvändiga för
att undvika trafikmässiga konflikter i ett sådant tidigt stadie.
En riktlinje kan vara att separera trafikslagen med dedikerade
körfält, en annan kan vara att i valda områden enbart tillåta
autonoma fordon. Framförallt måste säkra miljöer för människan
prioriteras, och i de fall där autonoma fordon ska samsas
med fotgängare och cyklister är det lämpligt att enbart tillåta
hastigheter som förhåller sig till deras tempo.

det hållbara samhälle som eftersträvas måste människor ändra
sina transportvanor (Bjelfvenstam 2018:16: 213-214). Svenska
medborgare bedöms generellt sett ha ett högt förtroende för
ny teknik (Kristoffersson et al. 2017: 16), vilket är en förutsättning
för att kollektivt ägande ska anammas. Det kan även finnas ett
samband mellan trängsel/trafikstockning och medborgarnas
acceptans och förtroende till autonoma fordon, där samhällen
med dessa typer av trafikproblem fortare kan acceptera och
övergå till autonoma fordon på grund av att fördelarna blir
extra påtagliga i sådana sammanhang (Seba 2014: 140). Det
kommunala arbetet har dock en viktig roll i detta, genom att
med en proaktiv planering underlätta övergången från privat
ägande till en delningsekonomi, där bilen kollektivt delas som
mobilitetstjänst. Mobilitet som tjänst (Maas) syftar till att genom
informationsspridning, dialogarbete och kampanjer erbjuda
bättre möjligheter att transportera sig på annat sätt än med
privat bil (Bjelfvenstam 2018:16: 218; Lunds kommun 2017: 47).
Framförallt för att minska de ekonomiska transportkostnaderna,
reducera miljöpåverkan samt öka transporteffektiviteten,
kapaciteten och bekvämligheten (Bjelfvenstam 2018:16: 219).
Projekt som rör autonom körning i stadsmiljöer bör dessutom
göras så transparenta som möjligt för att involvera medborgarna
i processen, där ett gemensamt kunskapsutbyte kan ske och
därmed stärka de positiva effekter som utvecklingen kan ha
för lokala grannskap och nätverk (NACTO 2017: 17).

I samband med utvecklingen av autonoma fordon är det
viktigt att fotgängares, cyklisters och kollektivtrafikanters behov
tillgodoses. Överlag kan den generella planeringen för ett
bilfritt samhälle gå i linje med en planering för autonoma
fordon. Det visar exemplet Brunnshög, där den bakomliggande
planeringen med kollektivtrafik, prioritering av gående och
cyklister samt lösningar som förespråkar delningsekonomi banar
väg för den autonoma planeringen. Det som detta projekt
påvisat är att ett område som utformats i enlighet med en
bilfri planeringspraxis, endast behöver mindre alternationer
för att anpassas efter de autonoma fordonens förutsättningar.
Ur ett samhällskostnadsperspektiv är det angeläget att skapa
dessa anpassade miljöer, i synnerhet vid nybyggnationer, för
att undvika onödiga trafikinfrastrukturella utgifter i ett framtida
skede. Boverkets prognos visar att det till 2025 behövs 710 000
nya bostäder (Boverket 2016: 13). Detta i samband med att
de flesta biltillverkare räknar med att lansera fullt autonoma
fordon så tidigt som 2020 (Kristoffersson et al. 2017: 7) gör det
brådskande att redan i dagsläget bereda sig för den autonoma
framtiden. Om förebyggande åtgärder inte tas kan exempelvis
en konsekvens bli att mer naturyta tas i anspråk till förmån för
infrastrukturen än vad som egentligen behövs, och att de nya
bostadsområdena då riskerar att bli föråldrade i förtid. Ponera
att framtiden mynnar ut i scenario två, sharing is the new black,
ställs planeraren inför en problematik där trafikinfrastrukturen
antingen kan lämnas som den är med överflödiga vägbanor
och parkeringar eller att efter hand tvingas uträtta kostsamma
omstruktureringar som möjliggör annan typ av användning.
Genom att bedriva en proaktiv planering idag med hänsyn
till introduktionen av autonoma fordon, kan dessa onödiga
omständigheter förebyggas.

Det är viktigt att ta tillvara på de fördelar som kan komma
till följd av den autonoma utvecklingen, så att fordonen kan
utnyttjas till sin fulla potential i ett tidigt skede. Sammantaget
kan ett samarbete mellan flera aktörer på olika plan vara
avgörande för att utvecklingen av autonoma fordon ska
resultera i linje med dessa gynnsamma effekter. Projektets fokus
ligger emellertid främst i hur den fysiska miljön kan anpassas
till utvecklingen av autonoma fordon. De utformningsprinciper
och gestaltningsförslag som framställs av projektet bidrar med
insikter över hur den fysiska miljön kan utformas med hänsyn
till en stundande autonom framtid.

avslutning
Vilken faktisk inverkan som autonoma fordon kommer att
få på den fysiska planeringen i framtiden är ännu oviss. Det
finns emellertid mycket som tyder på att tekniken kommer att
vara fullgod inom en överskådlig framtid. Då det finns risker i
att en autonom fordonsflotta resulterar i negativa och rentav
skadliga konsekvenser på samhället är det essentiellt för den
fysiska planeringen att stå redo inför den stundande autonoma
framtiden. Det är mycket som tyder på att en proaktiv planering
i förhållande till utvecklingen av autonoma fordon kan stävja
dessa negativa konsekvenser och styra utvecklingen i en positiv
riktning. Genom att tillgängliggöra mobilitetslösningar för en
mångfald av människor kan barriärer i samhället brytas ner,
och det autonoma fordonet har häri förmågan att stödja de
som inte har möjligheten att själva manuellt manövrera ett
fordon. Olika rumsliga aspekter kan ha en central inverkan till
användande av dessa mobilitetslösningar. Då planmonopolet
ligger i den kommunala verksamhetens händer är kommunens
ställningstagande i detta avseendet avgörande för vilket utfall

En proaktiv planering möjliggör inom den fysiska planeringen
att upprätta lämpliga strukturer för en gynnsam autonom
framtid. Detta måste dock ske i samband med medborgarnas
anammande av delade autonoma fordonslösningar. Det
är samtidigt viktigt att förstå att en proaktiv planering och
medborgarnas anamning av autonoma fordon inte är två
skilda faktorer. Det statliga och kommunala arbetet har
möjlighet att påverka medborgarnas inställning. För att uppnå
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autonoma fordon kommer att få på den fysiska planeringen.

denna planering?

Projektets ambition har varit att ta fram utformningsprinciper
och gestaltningsförslag som ska kunna ligga till grund för en
proaktiv planering i relation till utvecklingen av en autonom
fordonsflotta. Projektet mynnar ut i två konkreta förslag
över urbana miljöer som anpassats till en skärningspunkt
där autonoma fordon samsas med manuellt manövrerade
fordon. Förslagen frambringar en vision av hur denna miljön
kan se ut men ämnar inte att ge en heltäckande beskrivning
som går att applicera i alla miljöer. Varje miljö har sina egna
platsspecifika förhållanden som den fysiska planeringen måste
ta hänsyn till. Det finns även flera aspekter som inte tas upp
i projektet och som bör undersökas vidare. Det gäller bland
annat hur infrastrukturen behöver anpassas för att stödja
automatiseringen och digitaliseringen av transportsystemet, hur
kollektivtrafiken kan göras konkurrenskraftig och hur gatumiljöer
med autonoma fordon kan optimeras och funktionsanpassas.
Det finns emellertid rekommendationer som kan implementeras
i de flesta miljöer. Mycket tyder på att den planering som
vänder på det bilcentrerade paradigmet, där fotgängare,
cyklister och kollektivtrafikanter sätts i högsta prioritet, är i större
omfattning rustad för en gynnsam framtid med hänsyn till de
autonoma fordonen.

Ta fram riktlinjer för hur parkeringsplatser/hus bör utformas
med hänsyn till att funktionsomvandlas i framtiden.
Hur kan infrastrukturen behöva anpassas för att stödja
automatiseringen och digitaliseringen av transportsystemet.
Hur kan gaturummet anpassas efter människor med olika
typer av funktionshinder, då autonoma fordon utgör en
majoritet av fordonsflottan?
Hur kan utryckningsfordons framkomlighet förändras i
förhållande till utvecklingen av autonoma fordon?
Hur kan grönytor inkorporeras i gatumiljön på ett lämpligt
sätt med hänsyn till autonoma fordon?

Det inledande citatet till detta arbete, “I could either watch
it happen or be a part of it”, förmedlar en tanke att den
autonoma tekniken troligen kommer att vara i fullt bruk inom
en överskådlig framtid, oavhängigt hur fysiska planerare väljer
att ställa sig till den. Det finns indikationer som visar på att
Sverige har potential att ligga i framkant gällande autonoma
fordon. SOU:s slutbetänkande Vägen till självkörande fordon –
introduktion som överlämnades den 7 mars 2018 till regeringen
var ett stort steg i arbetet med att etablera en grundstomme
för det fortsatta arbetet. Eventuella regelförändringar föreslås
träda i kraft den 1 juli 2019 (Regeringskansliet 2018). Det
här projektet i sin tur utgör ett första steg inom den fysiska
planeringen att ta utgångspunkt i för en autonom framtid,
där andra kan fortsätta att ta fram förslag, principer och
generella förberedelser. Hur den faktiska utvecklingen sedan
påverkar den fysiska planeringen återstår att se. Det lämnar
emellertid två tänkbara sätt att hantera situationen: antingen
stå vid sidlinjen och se på när utvecklingen äger rum inom
en snar framtid och därefter ta konsekvenserna, eller för de
samhällsbyggande institutionerna att själva vara en del av
utvecklingen idag och förbereda den urbana staden för en
given autonom framtid.

fortsatta studier
Projektet ger en inblick i hur en urban miljö kan se ut i förhållande
till utvecklingen av autonoma fordon. Det finns dock fler
aspekter som varit för omfattande för att undersökas i detta
projekt. Relevanta ämnesområden att arbeta vidare med
redovisas nedan.
Hur gör man kollektivtrafiken konkurrenskraftig då
fordonsflottan autonomiseras?
Hur stora är kostnaderna att i efterhand anpassa
trafikstrukturen efter autonoma fordons förutsättningar,
som ett resultat av en reaktiv eller mer passiv inställning till
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