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Sammanfattning 

En rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon – Forskarrapport till 

Utredningen om självkörande fordon på väg.  

Wanna Svedberg (VTI) 

Rapportens syfte är att utveckla en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande nivå 4 och 5 

fordon på allmän väg i kollektivtrafik, i privattrafik och i yrkestrafik. I syftet ingår att i ett vidare perspektiv 

undersöka om, och i så fall hur en rättslig infrastruktur för ett långsiktigt hållbart och trafiksäkert 

transportsystem skulle kunna se ut i ett såväl kort som långsiktigt perspektiv. Rättslig infrastruktur definieras 

här som det eller de regelverk som omgärdar en viss typ av verksamhet och för dess verksamhet grundläggande rättsliga 

relationer. Eftersom straffrättsligt ansvar förutsätter ett ansvarssubjekt är den centrala frågan hur man löser 

detta gällande självkörande fordon eftersom teknologin i dessa fordon avser att helt eller delvis ersätta 

föraren som enligt nuvarande regelverk kan ställas till ansvar. Föreliggande rapport utgår från de fem 

automatiseringsnivåer som utformats av Society of Automotive Engineers förslag (SAE). 

Den komplexitet som uppvisas gällande självkörande fordon visar på behov av ett långsiktigt hållbart och 

trafiksäkert transportsystem som samtidigt främjar utveckling och innovation på transportområdet. Utifrån 

rättsliga krav på skilda nivåer, olika ITS-system och andra systemlösningar som redan finns idag, d.v.s. vad 

som kan åstadkommas med hjälp av tekniska lösningar presenteras i föreliggande forskarrapport en rättslig 

infrastruktur i form av en s.k. WS-ansvarsmodell gällande självkörande fordon på väg. Genom WS-

ansvarsmodell inkluderas en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande nivå 4 och 5 fordon på 

väg i kollektivtrafik, i privattrafik och i yrkestrafik samtidigt som en ny marknad eller nya marknader, nya 

arbetsuppgifter och affärsmöjligheter skapas därigenom. En sådan ordning motiveras utifrån såväl enskilda, 

konsumenters, näringslivets och samhällets intresse. Det finns åtminstone två viktiga skäl till varför det kan 

anses vara av stort värde att i grunden ifrågasätta, ompröva och delvis utdöma dagens regelverk om förarens 

ansvar till förmån för ett nytt regelverk med det yttersta syftet att skydda människors liv och hälsa.  

Det första skälet har att göra med att helt eller delvis självkörande fordon i trafik redan idag provkörs i 

trafik på olika håll i världen och att det finns en uttalad politisk målsättning på olika nivåer om att 

självkörande fordon ska introduceras på allmän väg. Rätten kan främja vissa föreställningar, mål och visioner 

om samhällets utveckling, vilket inkluderar transportsystemets tillkomst, utveckling, utformning och 

förvaltning samtidigt som den exkluderar andra. Mänsklig tillvaro underkastas och underordnas 

rättssystemets bestämningar och gränsdragningar. Rätten utövar i denna betydelse makt. Detta perspektiv 

motiverar att rätten används som styrmedel för att slå vakt om de demokratiskt beslutade målen och goda 

värdena för nå en önskvärd samhällsutveckling men utan att göra avkall på rättsstatens principer om strävan 

efter förutsebarhet och kontroll.  

Det andra skälet är att dagens regelverk rörande förarens straffansvar anses i vissa delar förlegad i 

förhållande till nivå 4 och 5 fordon. Till grund för denna ståndpunkt är den analys och de slutsatser som 

presenteras i forskningsrapporten Nya och gamla perspektiv på ansvar? En rättsvetenskaplig studie om 

ansvar i en straffrättslig kontext gällande självkörande/uppkopplade fordon. Där konstateras bl.a. att 

konstruktionen för straffrättsligt ansvar, genom allmänna regler, begrepp och principer, inte är avpassad för 

självkörande fordon, samt att normen för mänskligt varande i rätten är en autonom individ. Studien visar 

att nuvarande nationella regelverk utgår från en fysisk person, ett rättssubjekt (och därmed ansvarssubjekt), 

som kan ställas till svars för sina handlingar. Rättssubjektet (och därmed ansvarssubjektet) i sin tur baseras 

i grunden på föreställningar om människan som en autonom individ. Som sådan är hon rationell, moralisk 

och fri som inte låter sig påverkas av yttre faktorer. Ett problem är att tekniken i sig avser att helt eller delvis 

ersätta föraren. Det rättsliga synsättet skiljer sig markant från hur autonomi förstås inom AI, där graden av 

autonomi hos en robot avgörs av var människan befinner sig inuti, ovanför eller utanför beslutsloopen. 

Därigenom utmanar och förändrar ifrågavarande teknik på olika sätt de grundläggande rättsliga 
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förutsättningarna kring frågan om ansvar, men också rättens syn på människan och hennes egenskaper och 

förmågor. Vidare utgår forskarrapporten från den ståndpunkt som uttrycks i delbetänkandet av Utredningen 

om självkörande fordon på väg ”[…] att det nuvarande regelverket beträffande förarens straffrättsliga ansvar 

behöver utvecklas när det gäller självkörande fordon och att det inte går att bygga vidare på dagens begrepp om 

fordonsförare. Det är således inte en framkomlig väg att enbart föreslå mindre justeringar i fordonsförarens straffrättsliga ansvar 

[min kursivering].1  

Om Sverige på allvar önskar genomföra unionsmålsättningar som betonar utveckling och innovation på 

transportområdet är det viktigt att inse att varje försök att justera befintligt regelverk, för att möta 

utvecklingen av självkörande fordon som alltjämt pågår och de utmaningar och möjligheter som följer av 

denna, inte är fördelaktigt i längden. I enlighet med föreslagen rättslig infrastruktur för nivå 4 och 5 fordon 

på väg i kollektivtrafik, i privattrafik och i yrkestrafik, genom WS-ansvarsmodell, lämnas i föreliggande 

forskarrapport förslag enligt följande punkter: 

• En ny lag om vägtrafikledning införs med krav på tillstånds- och anmälningsplikt för ”trafikfarlig 

verksamhet”. 

• Att en definition av begreppet ”trafikfarlig verksamhet” införs i lagstiftningen, t.ex. i lag om 

vägtrafikledning. 

• Att ett obligatoriskt krav på trafikavtal/trafikabonnemang/trafiklicens införs för nivå 4 och 5 

fordon på allmän väg. Ägare eller tillståndshavare till dessa fordon måste vara anslutna till en 

tillståndspliktig vägtrafikledningscentral för beviljande av aktivering av det automatiska körsystemet 

på hela eller delar av vägnätet.   

• Att framkallande av fara för trafiksäkerheten kriminaliseras som ett särskilt brott. Den straffbelagda 

gärningen är att uppsåtligt eller oaktsamt bevilja aktivering av det automatiska körsystemet (nivå 4 

och 5 fordon) när ett sådant beviljande inte borde ha skett, d.v.s. i strid med lag, annan författning, 

standard eller liknande. 

• Att utifrån WS-ansvarsmodell överväga och föreslå straffvärde och straffskala för föreslaget brott 

framkallande av fara för trafiksäkerheten. 

• Att överväga och föreslå användningen av straffprocessuella tvångsmedel vid brottsbekämpning 

eller i brottsutredningar där självkörande fordon (nivå 4 och 5) är inblandade i en trafikolycka med 

hänsyn till rättssäkerheten och skyddet för enskildas personliga integritet. 

• Att Utredningen om självkörande fordon på väg uppmärksammar regeringen om behov av beslut 

om tilläggsdirektiv till det ursprungliga uppdraget om översyn av den straffrättsliga lagstiftningen 

(dir. 2014:55) på terrorismområdet, att uppdraget utvidgas till att även belysa hot och möjligheter 

med framtida teknologier, däribland självkörande fordon. 

• Att se över straffbestämmelser som rör IT-relaterad brottslighet kopplat till självkörande fordon 

och föreslå ändringar av befintliga straffbestämmelser, häribland brottet dataintrång m.fl. och/eller 

ny kriminalisering. 

• Att se över och föreslå ändringar av straffbestämmelserna sabotagebrott, kapning och lag 

(2003:148) om straff för terroristbrott. 

                                                      

 

1 SOU 2016:28, sid. 124. 
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• Att utifrån WS-ansvarsmodell se över och föreslå ändringar i regelverket om immaterialrättsligt 

skydd.  

• Att Utredningen om självkörande fordon på väg uppmärksammar regeringen om att 

Trafikverket ges i uppdrag: 

Att analysera behovet av infrastrukturåtgärder för introduktion av självkörande fordon på väg. 

Att undersöka och lämna förslag på lämpliga vägar i vägnätet (statliga och kommunala) för 

trafikering av nivå 4 och 5 fordon i privattrafik, i kollektivtrafik och i yrkestrafik i aktiverat läge.  

Att sammanställa och redovisa en kunskapsöversikt om vilka ITS-system och andra systemtjänster 

samt elektroniska kommunikationstjänster som idag ställs krav på i lag eller annan författning samt 

de som tillhandahålls eller av myndigheter, fordonstillverkare, EU m.fl. 

• Att Utredningen om självkörande fordon på väg uppmärksammar regeringen om att 

Transportstyrelsen ges i uppdrag: 

Att utifrån WS-ansvarsmodell utreda och lämna förslag till ny lag om vägtrafikledning, sanktioner 

som bör gälla vid överträdelser av lagen och föreslå de följdändringar som krävs i övrig lagstiftning. 

I Transportstyrelsens uppdrag bör ingå att lämna förslag på föreskrift om ansökan om tillstånd att 

bedriva vägtrafikledningscentral samt krav på verksamhet. Vidare att utreda och föreslå den 

myndighet som ska besluta om föreskrifter gällande tillstånd och krav på verksamhet.  

Att utveckla och ta fram en yrkesutbildning för vägtrafikledare som ger licens, yrkeslegitimation, 

eller yrkeskompetensbevis. I uppdraget bör ingå att föreslå lämpliga formella behörighetskrav och 

krav på särskilda personliga egenskaper som ska uppställas för vägtrafikledare samt även lämna 

förslag på huvudman eller utbildningsansvarig för ifrågavarande yrkesutbildning. Därutöver att 

föreslå sanktioner i frågor rörande yrkesbehörighet samt angränsande frågor som följer av WS-

ansvarsmodell. 
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1. Inledning 

1.1. Forskningsuppgiften  

Denna studie utgör ett resultat av det utredningsuppdrag som lämnats av Utredningen om självkörande 

fordon på väg2 till Statens väg- och transportforskningsinstitut. Utredningsuppdraget har bl.a. bestått i (1) 

att inventera aktuellt regelverk utifrån dagens regelverk om förarens ansvar sett ur ett straffrättsligt 

perspektiv ställt i relation till ett framtida regelverk om självkörande fordon, (2) analysera behovet av 

sanktionsväxling från en straffrättslig påföljd till en administrativ påföljd när det gäller ansvar för 

överträdelser av självkörande fordon samt (3) att analysera hur en framtida brottslighet kan ta sig uttryck i 

förhållande till självkörande fordon.  

1.2. Syfte  

Rapportens syfte är att utveckla en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande nivå 4 och 5 fordon 

på allmän väg i kollektivtrafik, i privattrafik och i yrkestrafik för en trafiksäker introduktion av dessa inom 

en inte alltför avlägsen framtid. Den rättsliga konstruktionen för straffrättsligt ansvar gällande dessa fordon 

kommer föga innovativt att benämnas som WS-ansvarsmodell. Det huvudsakliga skälet till en särskild 

benämning är att undvika förväxlingar med andra förkortningar, tekniker, system, plattformar etc. Sådana 

förekommer framförallt i kapitel två.   

I syftet ingår att i ett vidare perspektiv undersöka om, och i så fall hur en rättslig infrastruktur för ett 

långsiktigt hållbart och trafiksäkert transportsystem skulle kunna se ut i ett såväl kort som långsiktigt 

perspektiv. Rättslig infrastruktur definieras här som det eller de regelverk som omgärdar en viss typ av verksamhet och 

för dess verksamhet grundläggande rättsliga relationer.3 Förhoppningen är att rapporten kan ligga till grund för 

skapandet av en ny näring, infrastrukturnäringen. Termen används som en sammanfattande term och 

omfattar inte endast fysiska objekt, utan även offentligrättsliga och privaträttsliga aktörer på 

transportområdet samt det digitala nätverket. Min tolkning av utredningsuppdraget utgår från i huvudsak 

två skäl, vilka sammantaget har format det ovan beskrivna syftet. 

Det första skälet är att normen för mänskligt varande i rätten i grunden baseras på ”[…] föreställningar om 

människan som en autonom individ med en fri vilja som inte låter sig påverkas av yttre omständigheter. 

Individen i rätten har enligt denna föreställning vissa egenskaper och förmågor så som omdömesförmåga, 

förstånd eller insikt. I lagens mening förutsätts rättssubjektet vara en könlös individ som ’[…] är fri att fatta 

                                                      

 

2 Dir. 2015:114. 
3 Avsikten med begreppet är att det också ska kunna användas för andra samhälleliga verksamheter, men även som 
en (illustrativ) rättslig metod för att strukturera det eller de för verksamheten grundläggande rättsliga relationer för att 
kunna bedriva en viss typ av verksamhet. Relationerna utgår inte från att parterna är jämbördiga. Som metod kan 
begreppet användas för att analysera t.ex. maktrelationer för en viss bestämd verksamhet, t.ex. på vilket sätt rätten 
understödjer, främjar eller utgör hinder i en viss relation, där rätten i sig utövar makt. Förekommande termer är 
rättslig “struktur, ram, reglering eller ramverk” kring något, se t.ex. Vetenskapsrådet Rapportserie 11:2010, Rättsliga 
förutsättningar för en databasinfrastruktur för forskning. Bromma 2010; Rådets förordning (EG) nr 723/2009 av 
den 25 juni 2009 om gemenskapens rättsliga ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur (Eric-
konsortium). Dessa termer omfattar oftast inte parter eller relationer utan fokus ligger på regelverk kring något eller 
någon. 
   Att uttryckligen ange att det rör sig om en rättslig infrastruktur ska bildligen leda tankarna till ett nät av 
grundläggande relationer för en viss verksamhet, d.v.s. förutom att det i sammanhanget råkar vara mycket passande 
eftersom ämnet rör del av den svenska infrastrukturen, närmare bestämt fordon på väg(nätet). Genom att begreppet 
inkluderar relationer är således det eller de regelverk som omgärdar en viss verksamhet inte begränsad till ett särskilt 
rättsområde eller rättsområden som rör förhållandet mellan privata rättssubjekt (fysiska och juridiska personer) och 
det allmänna. Den rättsliga infrastrukturen inkluderar även relationer mellan privata rättssubjekt, hit räknas dels 
offentligrättsliga subjekt som kan agera på det civilrättsliga planet, dels privata rättssubjekt som utför offentliga 
uppgifter.   
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sina egna beslut och styra över sitt liv utan att vara underordnad andra’”.4 Som jag har visat i 

forskningsrapporten, Nya och gamla perspektiv på ansvar, förutsätter straffrättsligt ansvar ett rättsligt 

subjekt. Den rättsliga konstruktionen av det s.k. rättssubjektet5 ska i det här sammanhanget förstås som 

ansvarssubjektet. Eftersom straffrättsligt ansvar förutsätter ett ansvarssubjekt är den centrala frågan hur 

man löser detta gällande självkörande fordon eftersom teknologin i dessa fordon avser att helt eller delvis 

ersätta föraren som enligt nuvarande regelverk kan ställas till ansvar.  

Straffrätten har traditionellt ansetts som ett rättsområde med utpräglad nationell karaktär, där rätten att 

bestraffa historiskt har uppfattats som ett utflöde av den nationella suveräniteten.6 Denna rapport ska ses 

som ett bland flera forskningsbidrag. Bidraget består främst i att skapa en rättslig konstruktion för 

straffrättsligt ansvar gällande nivå 4 och 5 fordon på allmän väg. En konstruktion som kan tänkas utgöra en 

möjlig väg för hur Sverige kan hantera ett straffrättsligt ansvar vid en marknadsintroduktion av dessa fordon, 

t.ex. i en inledningsfas. En utvärdering av systemet bör tidsbestämmas.  

Ovanstående leder över till det andra skälet vilket är att det finns ett stort behov av att utveckla en rättslig 

infrastruktur gällande nivå 4 och 5 fordon. I utredningen om självkörande fordon på väg konstateras: ”Min 

[utredarens] bedömning är att det nuvarande regelverket beträffande förarens straffrättsliga ansvar behöver 

utvecklas när det gäller självkörande fordon och att det inte går att bygga vidare på dagens begrepp om fordonsförare. 

Det är således inte en framkomlig väg att enbart föreslå mindre justeringar i fordonsförarens straffrättsliga ansvar [min 

kursivering].7  

1.3. Utgångspunkter  

Klassificeringar av graden av automation 

Som Utredningen om självkörande fordon på väg påpekar i sitt delbetänkande finns det ingen vedertagen 

definition av självkörande fordon.8 Andra förekommande begrepp är autonoma fordon, automatiserad 

körning, autonom körning, förarlösa fordon, fordon med hög respektive full automatisering. Betecknande 

för dessa är att samtliga är beskrivande till sin karaktär, där tonvikten läggs på fordonet, körningen eller på 

förarens position i förhållande till fordonet. De uppräknade begreppen är således antingen missvisande eller 

så fångar de inte fordonets automatiseringsnivå. För att det ska vara möjligt att undersöka förarens ansvar 

utgår rapporten, i likhet med nämnda utredning, från de fem automatiseringsnivåer som utformats av Society 

of Automotive Engineers förslag (SAE). Se tabell nedan.9 

                                                      

 

4 Svedberg, W. (2013), sid. 66. Se även i samma forskningsrapport not 264 vilken behandlar rättssubjektets historiska 
och rättsvetenskapliga bestämningar vilket har samband med äganderätten samt kritiken av rättskonstruktionen som 
sådan.  
5 I en straffrättslig kontext talas det om ”ansvarssubjekt”. Utifrån ovanstående synsätt utgör lagstadgade 
ansvarssubjekt icke desto mindre en rättslig konstruktion med det yttersta syftet att peka ut någon eller några 
personer som kan ställas till ansvar för de gärningar som har kriminaliserats.  
6Asp, P. (2011), sid. 14 ff. 
7 SOU 2016:28, sid. 124. 
8 SOU 2016:28, sid. 38.  
9 Tabellen är hämtad från SOU 2016:28.  
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I den fortsatta framställningen utgår rapporten från SAE:s automatiseringsnivåer. Självkörande fordon 

används som en samlande beteckning för samtliga nivåer, d.v.s. i en mer allmän beskrivning av teknologin. 

Straffrättsliga perspektiv på ansvar 

Föreliggande forskningsrapport utgör en fortsättning på en nyligen publicerad rapport, Nya och gamla 

perspektiv på ansvar? En rättsvetenskaplig studie om ansvar i en straffrättslig kontext gällande 

självkörande/uppkopplade fordon. Det betyder dels, att båda bör läsas för att få en djupare förståelse för 

innehållet i denna rapport, dels att när det gäller straffrättsliga regler, principer, begrepp och termer utgår 

denna forskningsrapport från den nyss nämnda rapporten. I ovan nämnda rapport synliggörs och 

problematiseras nämligen rättsliga konstruktioner kring ansvar samt de begrepp och principer som anses 

följa därav i förhållande till den kunskap som kommit att utvecklas främst inom ramen för Artificiell 

intelligens (AI). Vidare behandlas i rapporten allmänna förutsättningar för kriminalisering samt 

föreställningar om individen i rätten och hennes gärningar utifrån en rättslig förståelse av begreppet 

”autonomi”. Detta eftersom anledningen till att vi talar om autonomi är för att vi vill kunna hålla människor 

rättsligt ansvariga för deras handlingar. Ytterligare analyseras den närmare betydelsen av uppsåt och 

oaktsamhet, straffansvar för underlåtenhet och slutligen moralen i förhållande till AI. I rapporten framhålls 

med stöd av J. Christian Gerdes och Sarah M. Thornton behovet av att förse självkörande fordon med en 

etisk kompass och i linje med detta presenteras fyra etiska lagar.10 Straffrättens skyddsintresse, som också 

behandlas i ovanstående rapport, ska här uppmärksammas särskilt eftersom just skyddsintresset menar jag 

motiverar en WS-ansvarsmodell som gör det möjligt att kunna hålla någon straffrättsligt ansvarig vid en 

introduktion av nivå 4 och 5 fordon på allmän väg.  

De intressen som skyddas i gällande straffrätt kan beskrivas som delar av en pyramidformad hierarki, där 

skyddet för liv utgör toppen av hierarkin, enligt Claes Lernestedt.11 Trafikreglerna har bl.a. som syfte att 

verka handlingsdirigerande så att individer i trafiken agerar på ett förutsägbart sätt för att minimera de 

                                                      

 

10 Lagarna för självkörande fordon utgör en vidareutveckling av Asimovs etiska lagar för robotar.  
11 Lernestedt, C. (2003), sid. 170.  
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situationer som aktualiserar straffbuden. Det är mot denna bakgrund som brott mot trafiklagstiftningen ska 

ses, varmed individintresset har fått ”allmänniseras och omdöpas”.12 Detta eftersom det inte går att 

identifiera ett särskilt individintresse. Utifrån Lernestedts synsätt förklaras i ovan nämnda 

forskningsrapport13 ”trafiksäkerheten” upphöjts till ett allmänt intresse med det yttersta syftet att skydda liv.  

1.4. Avgränsningar 

I fokus för denna studie är nationell lagstiftning. Emellertid, vill jag understryka att den nationella 

lagstiftningen i stora delar bygger på EU-rätt vilket innebär att den alltid måste tolkas konformt med denna. 

Här avses direktivkonform och unionsrättskonform tolkning.14  

Det beskrivna syftet med rapporten innebär, utifrån utredningsuppdraget, att fokus kommer främst att ligga 

på ”ett framtida regelverk” kring straffansvar för att möjliggöra en marknadsintroduktion av nivå 4 och 5 

fordon på väg inom en relativ snar framtid. Inventeringen av dagens regelverk om förarens ansvar kommer 

därför inte bestå av en deskriptiv beskrivning (inkluderat kartläggning) av befintligt regelverk. Med befintligt 

regelverk avses både straffbestämmelser i BrB och uppskattningsvis ett trettiotal specialstraffrättsliga 

författningar som kan hänföras till vägtrafikområdet.15 Att sida upp och sida ner ägna sig åt ”beskrivningar” 

av lagar och lagrum, av en närmast tvångsmässig exercerande karaktär, bedöms varken vara en meningsfull 

forskningsuppgift eller som kunskapsunderlag till nytta för Utredningen om självkörande fordon på väg. 

Det intressanta är inte nuvarande regelverk avseende förarens ansvar då ifrågavarande teknik i självkörande 

fordon syftar till att helt eller delvis ersätta denne utan den centrala frågan menar jag är hur man löser detta 

gällande nivå 4 och 5 fordon på väg, d.v.s. när det automatiska körsystemet är aktiverat. Ett annat sätt att 

uttrycka ovanstående är hur en lagstiftning skulle kunna se ut när det inte finns en förare som manövrerar 

fordonet, d.v.s. någon fysisk person som utövar den faktiska kontrollen och därmed kan hållas straffrättsligt 

ansvarig för sina gärningar.  

I rapporten ägnas ingen uppmärksamhet kring frågor om straffprocessuella tvångsmedel eller 

integritetsfrågor, d.v.s. skyddet för enskildas personliga integritet. Dessa frågor rör bl.a. rättssäkerheten och 

framförallt relationen mellan stat-individ. Enligt min uppfattning bör skyddet för enskildas personliga 

integritet behandlas mer grundligt.16 Vidare kommer inte påföljdsfrågor och straffvärdefrågor att beröras i 

                                                      

 

12 Lernestedt, C. (2003), sid. 170.  
13 Svedberg, W. (2016), sid. 53 ff.  För en närmare redogörelse av den rättsvetenskapliga diskussionen avseende de 
olika intressen kriminaliseringen avser skydda och den begreppsbildning som utvecklats därigenom (t.ex. 
skyddsobjekt, skyddsintresse, angreppsobjekt och handlingsobjekt), se Lernestedt, C. (2003), sid. 127 ff.  
14 I förenklad mening innebär de att om den nationella lagstiftningen är oklar eller har en utformning som är öppen 
för tolkning behöver nämnda tolkningsmetoder tillämpas, där direktivkonform innebär att nationell lagstiftning tolkas 
så långt som möjligt i ljuset av (hänförliga) direktivs syfte och ordalydelse och unionsrättskonform att hänsyn tas till 
andra krav unionsrätten ställer, t.ex. grundläggande unionsrättsliga principer, se Svedberg, W. (2015), sid. 19 ff. samt 
not 39 avseende den dualistiska principen som traditionellt gällt på konventionsrättens område men som inte längre 
anses lika tydlig.  
15 SOU 2013:38, sid. 158 ff. Enligt straffrättens terminologi, allmän straffrätt och specialstraffrätt.  
16 Se Dir. 2017:16. Regeringen har genom direktivet tillsatt en särskild utredare att göra en översyn av dessa och 
angränsande frågor. Enligt direktivet ska ”[e]n särskild utredare […] se över bestämmelserna om skyldigheten att 
lagra uppgifter om elektronisk kommunikation som gäller för leverantörer av allmänna kommunikationsnät och 
allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, samt bestämmelserna om de brottsbekämpande 
myndigheternas tillgång till sådana uppgifter”. 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/02/dir.-201716/. Se även Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2016/679; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680; Europeiska 
kommissionens pressmeddelande om skärpt integritetsskydd för alla elektroniska kommunikationstjänster och 
uppdatering av EU-institutionernas dataskyddsregler. Av pressmeddelandet från januari 2017 framgår att 
kommissionen föreslår ny lagstiftning för att skärpa integritetsskyddet för elektroniska kommunikationstjänster och 
samtidigt bana väg för nya affärsmöjligheter. 
 
 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2017/02/dir.-201716/
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annat avseende än att kriminalisering förordas, varvid frågan om hur högt straffvärdet ska vara lämnas 

därhän.  
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2. Ett urval av ITS-system och andra systemlösningar av betydelse för 
genomförande av WS-ansvarsmodell 

Enligt Europaparlamentets och Rådets direktiv av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av 

intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag definieras 

ITS som ett ”system i vilka informations- och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, 

inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för trafikledning och mobilitetshantering, samt för 

gränssnitt mot andra transportslag”.17 I föreliggande forskningsrapport används begreppet ITS i enlighet 

med definitionen ovan.  

Det kan tänkas att det redan idag finns ITS-system och andra systemlösningar som har relevans för en 

leverantör av en vägtrafikledningstjänst.18 I det följande beskrivs i korthet ett urval av sådana system som 

bedömts har eller kan få betydelse för genomförande av den rättsliga konstruktionen av straffrättsligt ansvar 

gällande nivå 4 och 5 fordon på väg i kollektivtrafik, i privattrafik och i yrkestrafik, därefter presenteras WS-

ansvarsmodellen.  

2.1. Fleet Managementsystem, Australiska IAP och High Capacity 
Transport fordon 

Sedan 2012 pågår ett pilotprojekt i vilket det australiska IAP-systemet testas i Sverige. Projektet leds av 

Lunds universitet i samarbete med Trafikverket och TCA (Transport Certification Australia). Det kan även 

nämnas att det finns pågående försöksprojekt inom ramen för HCT-programmet (High Capacity Transport) 

med längre och tyngre fordon och för malmtransporterna från Kaunisvaaragruvan till Malmbanan med 90-

tonsfordon. Den 16 februari 2017 beslutade regeringen om propositionen Godstrafikfrågor.19 Genom 

propositionen föreslås att delar av vägnätet öppnas upp för lastbilar med 74 tons totalvikt vilket innebär att 

varje lastbil kan öka mängden gods och på så sätt kan utsläppen per tonkilometer minska.  

Vad avser testverksamheterna avseende lastbilar med 74 tons totalvikt beslutade regeringen i april 2014 att 

ge Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att vidta förberedelser för att fordonståg med en bruttovikt 

upp till 74 ton ska kunna trafikera delar av det allmänna vägnätet.20 Enligt beslutet skulle uppdraget redovisas 

senast i augusti samma år. Regeringen anförde i sitt beslut att Sverige går mot en utveckling mot allt längre 

och tyngre lastbilar på vägar och att försöksverksamheter med längre och tyngre fordonståg än de med 25,25 

meters längd och 60 tons maximal bruttovikt som tillåts i Sverige idag visar att energianvändningen kan 

minska med mellan 10 och 25 procent per ton fraktat gods. Det konstateras att det finns en samhällsnytta i 

en mer rationell användning av infrastrukturen genom att ledig kapacitet kan utnyttjas mer effektivt som i 

sin tur leder till minskade transportkostnader för t.ex. varuägare eftersom det då krävs färre fordon för att 

transportera samma mängd gods. Enligt regeringen finns det mot denna bakgrund behov av att förbereda 

införande av fordonståg med en bruttovikt upp till 74 ton för trafikering av delar av det allmänna vägnätet, 

s.k. 74-tonsreform, som måste karaktäriseras av en hög säkerhetskultur. Trenden mot större farkoster på 

väg beskrivs som generell och gäller således inte endast lastbilstrafik. Fordon, vars mått ligger utanför det 

ordinarie regelverket har varit tillåtna i andra länder under en längre tid, däribland Australien, Kanada och 

                                                      

 

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU. Se även prop. 2012/13:138. Som baseras på ovan nämnda 
EU-direktiv.  
18 Här kan nämnas att Luftfartsverket som är ett affärsverk och som till viss del verkar på en konkurrensutsatt 
marknad beskrivs som flygtrafikleverantör med kunder, se http://www.lfv.se/nyheter/nyheter-20127/lfv-och-rts. 
LFV:s kunder utgörs av flygbolag och flygplatser, men även EU. Att EU bestående av 28 självständiga europeiska 
länder, där stora delar av EU-samarbetet är överstatligt men i vissa delar är mellanstatliga, beskrivs som ”kund” kan 
tyckas som anmärkningsvärt.   
19 Prop. 2016/17:112. 
20 Regeringsbeslut N2014/1844/TE.  

http://www.lfv.se/nyheter/nyheter-20127/lfv-och-rts
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USA. Även inom Europa finns tankar på möjligheter att öka fordonens lastförmåga, varmed Sveriges försök 

med High Capacity Transports förutspås kunna vara vägledande i ett europeiskt perspektiv.  

Trafikverket lämnade 2014 rapporten, Tyngre fordon på det allmänna vägnätet.21 Av rapporten framgår att 

fordonsvikter har en stor påverkan på infrastrukturen. Ur väghållningsperspektiv innebär överlaster att 

vägarna bryts ned snabbare med ökande vikt. Dessutom kan en ojämn lastfördelning innebära en ökad 

nedbrytningseffekt på 50 %. Vidare innebär ökade bruttovikter att marginalerna för infrastrukturens 

långsiktiga tålighet minskar. Det gäller särskilt för broarna. Ett annat problem som uppmärksammas i 

rapporten är bristande regelefterlevnad som enligt Trafikverket inte endast har en negativ påverkan på 

infrastruktur utan överträdelser av t.ex. hastighet, kör- och vilotider samt bristande underhåll av fordonen, 

påverkar även trafiksäkerheten. Här åsyftas bl.a. oseriösa företag inom åkeribranschen.  

74-tonsreformen beskrivs som en del av hela transportsystemets reformering mot ”[…] ökad effektivitet, 

minskad miljöpåverkan och högre säkerhet. Elektriska vägar, självkörande fordon, HCT - de möjligheter 

som ny teknik ger måste mötas genom att anpassa regelverk och infrastruktur”.22 Motivet till behovet av en 

kontroll av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg anges främst vara att skydda infrastrukturen men 

även för att öka trafiksäkerheten.23  

2.1.1. Närmare om Fleet Managementsystem och Australiska IAP  

Som framgått pågår försöksverksamhet inom HCT-programmet samt pilotprojekt där det australiska IAP-

systemet (Intelligent Acess Program) testas i Sverige. Nedan ges en mycket förenklad och kort beskrivning 

av systemen. Syftet är att underlätta förståelsen av WS-ansvarsmodell i föreliggande rapport. Det är själva 

systemlösningen som helhet för övervakning och kontroll som är av intresse i det här sammanhanget. 

Målsättningen är därför inte att beskriva systemet i detalj. Hängivna och teknikintresserade läsare hänvisas 

till Trafikverkets rapport.  

I försöksverksamhet används Fleet Managementsystem för ”[…] kontroll, ofta i realtid. Över fordonens 

hastighet, position, och vikt”.24 Genom systemet ges Trafikverket tillgång till uppgifter rörande varje enskild 

malmtransports bruttovikt och hastighet över hela transportsträckan och vid alla tidpunkter.25 ITS-lösningen 

(systemet) som tagits fram för övervakning av malmtransporter från Kaunisvaaragruvan med 90-tonsfordon 

ska ses som ett försök att leva upp till ovanstående krav. För att undvika eventuella felaktigheter i 

beskrivningen av Fleet Managementsystem som innefattar ett förarstöd och ett uppföljningsverktyg, citeras 

nedan Trafikverkets beskrivning av detta system. 

Bilarna samlar in data via en telematikenhet och skickar detta en gång per minut till Scanias servrar via 

ett krypterat protokoll över mobilnätet. Den information som samlas in från fordonet innehåller bland 

annat hastighet, position, förar-ID, fordons-ID samt ytterligare fordonsrelaterade parametrar. 

Integrationsplattformen hämtar denna information via standardiserade webservicegränssnitt enligt 

                                                      

 

21 Trafikverket (2014), Rapport 2014:102. Rapporten omfattar Trafikverkets del av regeringsuppdraget. Se därför 
även Transportstyrelsens rapport som bland annat innefattar förslag på förändringar i regelverk, se 
Transportstyrelsen (2014), TSV 2014-1419. Se även Kyster-Hansen, H., Sjögren, Jerker (2013). Rapporten har tagits 
fram av CLOSER på uppdrag av Forum för innovation inom transportsektorn. CLOSER utgör en nationell och 
oberoende arena som samlar akademi, näringsliv och myndigheter för samverkan inom transporteffektivitet. 
CLOSER ansvarar för HCT-programmet (High Capacity Transport), som utgör ett FoI-program inom CLOSER vid 
Lindholmen Science Park, vars syfte är att skapa en helhetslösning utifrån tidigare försök med långa och tunga 
lastbilar. För en närmare beskrivning av FoI-programmet inom CLOSER, se t.ex. Berndtsson, A., Åsman, P. mfl. 
(Trafikverket) (2014), (rev. 2014-12-10, version 2.0). 
22 Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 7. 
23 Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 55-56. 
24 Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 56. Som tidigare berörts även gäller för malmtransporterna från 
Kaunisvaaragruvan till Malmbanan.  
25 Av rapporten framgår bl.a. att det finns krav på att det minst ska vara fyra minuter mellan varje transport för att 
vägkonstruktionen ska kunna återhämta sig mellan transporterna.  
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”extended vehicle”[not utelämnad] definitionen till den databas som används av förarstödet och 

uppföljningsverktyget. Förarstödsapplikationen använder databasen för att ge föraren rekommendation 

om lämplig hastighet med avseende på tidslucka samt distribuera eventuella varningar mellan fordonen. 

Även uppföljningsverktyget använder integrationsplattformens databas för att kunna visa var alla fordon 

befunnit sig och vid vilken tidpunkt. Viktinformation hämtas in från lastmaskinen vid lastningen i 

Kaunisvaara och knyts till respektive körning i databasen. Verktyget visualiserar sedan transporterna på 

en karta med möjlighet att se eventuella överträdelser och om det kan finnas eventuella förklaringar t.ex. 

en framförvarande bil som fått problem och tvingats stanna längs vägen [min anmärkning].26 

I Australien har det så kallade Intelligent Access Program (IAP) utvecklats och införts. Bakgrunden är att 

man vid införande av HCT i Australien utdömde tidigare traditionella övervakningsmetoder. De ansågs helt 

enkelt inte vara tillräckliga eftersom HCT fordon kan skada infrastruktur och trafikanter allvarligt om de 

framförs på platser, tider och sätt som fordonet saknar tillstånd för. I samband med införande av IAP, 

krävdes att de flesta HCT fordon ska använda dessa, för att få framföras. Därigenom gick utvecklingen från 

stickprovskontroll på någon promille till 100 procent kontroll enligt Trafikverkets rapport. Med samma syfte 

som ovan citeras nedan Trafikverkets beskrivning av det Australiska IAP-systemet. 

En transportör som vill framföra ett eller flera HCT fordon anlitar en av de fem av IAP Service 

Providers som certifierats av Transport Certification Australia (TCA). Tillsammans söker de tillstånd 

hos vägmyndigheten. Det beviljade tillståndet formuleras som en Intelligent Access Condition (IAC) 

vilket läggs in i servern hos IAP Service Providern. TCA certifierade boxar (så kallade On-board Units 

eller OBU) med GPS och mobiltelefonmodem monteras i fordonen så att varje försök till manipulering 

och överträdelser automatiskt registreras och rapporteras via mobilnätet till Service Providern. Detta 

säkerställer hög kvalitet på data. Lagstiftningen i Australien har anpassats så att data från IAP idag gäller som 

bevis i domstol. Boxarna registrerar rådata var 30:e sekund avseende plats, tidpunkt, hastighet, mm [Sic!] 

och skickar dessa via mobilnätet till Service Provider. Denne jämför rådata med IACs i sin datorserver 

och avvikelser, t ex [Sic!] om fordonet framförs på en icke tillåten väg, rapporteras i form av NCR:s 

(Non Compliance Reports) till vägmyndigheten, som efter utredning om det var falsklarm eller om det 

fanns giltiga skäl för avvikelsen, skickar en erinran till åkeriet och vid upprepat missbruk av tillståndet 

så kallas antingen fordonet in för inspektion, tillståndet återkallas eller åkeriet anmäls till domstol. Det 

bör noteras att alla i logistikkedjan, varuägaren, speditören och åkeriet och inte bara chauffören är ansvariga enligt en 

nyligen införd Australisk lag. Systemet följer den internationella standarden ISO/DIS 15638-1. För att 

framföra ett HCT-fordon, som kräver IAP, måste således åkeriet gå med på att bli övervakad av en 

certifierad IAP Service Provider som i sin tur måste rapportera överträdelser till vägmyndigheten. De 

olika Service Providerna tillhandahåller främst andra tjänster, som t ex [Sic!] Fleet Management, 

hastighetsövervakning, stilleståndstid och electronic work diaries (tachograph) och samma hårdvara som 

för dessa tjänster används för IAP tjänsten. Den extra kostnaden för IAP blir därför liten. Transportören 

betalar en avgift till Service Providern som i sin tur betalar en avgift till TCA på ca 8 kr per dag och bil. 

Avgiften utgår bara när bilen går som HCT fordon. Det svenska demonstrationsprojektet får rapporter 

från Australien var 14:e dag från testbilarna, sedan december 2013 [min anm. och kursivering].27 

Ytterligare aspekter av systemet som kan tänkas ha betydelse för WS-ansvarsmodell avseende självkörande 

fordon är frågan om förarstöd för HCT fordon. Trafikverket bedömer att det kommer att finnas ett behov 

av förarstöd under svenska förhållanden eftersom vägnätet under överskådlig tid kommer att ha 

begränsningar i form av broar och vägar som inte klarar fordonens vikter: 

Det kommer därför att finnas ett behov av stöd för föraren av dessa fordon för att hjälpa föraren att 

hålla sig på rätt vägnät och ge ett stöd för att följa övriga krav för tillträde. Denna typ av tjänster finns 

redan idag kommersiellt. I Australien sker detta genom att Service Providern erbjuder tilläggstjänster. I 

Finland finns en karttjänst på nätet som uppdateras kontinuerligt med de restriktioner som gäller[not 

utelämnad]. I Kaunisvaara används en applikation för stöd till föraren […]. När Trafikverket utfärdar en 

                                                      

 

26  Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 57. Det bör påpekas att i Trafikverkets rapport anges varken källa eller 
text i notapparaten, d.v.s. för den not som i citatet ovan anges [not utelämnad].  
27  Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 59.  
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transportdispens för vikt skapas en datafil som innehåller information om färdväg och positioner för de 

broar som transporten ska passera och där restriktioner gäller. Trafikverket tillhandahåller för dessa 

dispenser ett enkelt program som användaren (transportör, vägtransportledare etc.) utnyttjar för att hitta 

de broar som fått villkor från brokontrollen (och på vilket sätt de ska passeras enligt dispensbeslutet). 

Systemet kallas för DBS21 (Digital Broutmärkning för Specialtransporter) och bygger på att en bärbar 

dator utrustad med en GPS-mottagare med speciell programvara installerad är placerad i fordonet. 

Datafilen ska läsas in i den bärbara datorn. Sedan kan systemet fortlöpande ge information när 

transporten närmar sig en bro som ska passeras med särskilda restriktioner. Det finns även ett stort antal 

kommersiella system med olika funktion och komplexitet. Trafikverket ansvarar för att digitalt 

kartmaterial med aktuella restriktioner hålls uppdaterat och tillgängligt. Efter de diskussioner som under 

uppdraget förts med främst Volvo, Scania och Skogforsk är det Trafikverkets mening att något särskilt 

krav på förarstöd inte är nödvändigt utan att detta kommer tas fram och anpassas utifrån marknadens 

krav.28 

Det Australiska IAP-systemet är tänkt, efter en tids provdrift, att utvärderas. Emellertid är en tydlig uttalad 

målsättning att fortsätta utvecklingen mot ett svenskt system för tillträdeskontroll som uppfyller följande 

kriterier:  

• där både OBU [certifierade boxar, s.k. On-board Units eller OBU) och hela back-end-systemen är 

certifierade med högt skydd mot fusk och manipulering och för hög datasäkerhet,  

• där den senaste tekniken och standarderna används och 

• där det harmoniserats med den framväxande arkitekturen för ITS för såväl privata som 

myndighetsapplikationer i främst Europa.29 

Som framgått av kapitlets inledande avsnitt har regeringen den 16 februari 2017 fattat beslut om att tillåta 

lastbilar med 74 tons totalvikt på delar av det svenska vägnätet. 

2.2.  Radio Data System – Traffic Message Channel 

En tjänst som idag erbjuds av Trafikverket är exempelvis tjänsten RDS-TMC varigenom trafikinformation 

kan ges via navigator i det område ett fordon kör, och som är tillgängligt på flera språk. Nedanstående 

information om tekniken beskrivs på Trafikverkets hemsida. 

RDS-TMC står för "Radio Data System – Traffic Message Channel" och är en teknik som används för 

att skicka RDS-TMC- meddelanden. För att kunna ta emot sådana meddelanden krävs en bilradio eller 

ett navigeringsystem med RDS-TMC-modul. I standarden för RDS finns en datakanal låst för TMC 

trafikinformation. 

Med RDS-TMC-tjänsten i Sverige får du trafikinformation som sänds i det område du kör i. 

Meddelandena gäller främst europa- och riksvägar samt viktiga länsvägar. De presenteras som en ikon 

eller text med information om till exempel hinder, trafikolyckor och vägarbeten som påverkar trafiken. 

I Sveriges större tätorter sänds det även köinformation på vissa huvudgator. Sverige är uppdelat i åtta 

sändningsområden samtidigt som meddelanden på huvudvägnät går in i flera sändningsområden för att 

stödja navigationen.30 

Denna teknik utgör en av flera informationskällor som ingår i projektet Road Status Information, vilket 

beskrivs i närmast följande avsnitt.  

                                                      

 

28  Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 61.  
29  Trafikverket (2014), Rapport 2014:102, sid. 60.  
30 http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/TMC---Traffic-Message-Channel/.  

http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/TMC---Traffic-Message-Channel/
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2.3.  Road Status Information 

Projektet Road Status Information (RSI)31 är ett förkommersiellt projekt vars syfte är att visa hur RSI-

tekniken kan användas och generera nytta, visa hur en kommersiell tillämpning kan utformas och hur man 

kan skapa förutsättningar för en öppen upphandling av tekniken. I projektet ingår Trafikverket, Volvo, 

Klimator och Svevia. Det rör sig med andra ord om en helt ny tjänst där fler olika informationskällor 

samverkar för att effektivisera befintligt vägunderhåll. Tekniken i sig avser att, genom att samla in 

anonymiserade data kombinerat med väderinformation som utgör underlag för en detaljerad bild av väglag 

i realtid och som prognos, fungera som ett halkvarningssystem. Exempelvis använder Trafikverket och 

underleverantörer idag väderlekstjänster med prognos, satellit- och radarbilder i kombination med 

Vägväderinformationssystem (VVIS) där dessa ligger till grund för få bättre beslutsunderlag för att minska 

antalet halkbekämpningsåtgärder och för att minska saltförbrukning.32 Under hösten 2014 och 2015 

demonstrerades projektet i Göteborgsregionen. I projektet ingår följande informationskällor: 

▪ VVIS (VägVäderinformationssystem) 

Idag finns ca 850 olika VVIS-stationer runt om i landet. VVIS visar vägytans temperatur, 

lufttemperatur, luftfuktighet, nederbördens typ och mängd samt vindens hastighet och 

riktning. Många av stationerna är också utrustade med väglagskamera. 

▪ Väderinformation 

Väderprognoser, Satellitdata & Radarbilder 

▪ GIS-system (Geografiskt informationssystem) 

Insamling, lagring, analys och presentation av geografiska data. 

▪ Klimatmodell 

Klimatmodellen bygger på en väl beprövad vägvädermodell som beräknar yttertemperaturer 

och väglag för vägsträckor utifrån VViS-data och meteorologiska prognoser i gridceller. 

▪ Klimattolk 

”Tolken” är den centrala delen i RSI, tar in och väger samman all tillgänglig information för 

att kunna räkna fram en nulägesstatus och presenteras i valt gränssnitt (GUI). En liknande 

teknik används inom projekt BiFi för att förutsäga när och var som tjällossning kan orsaka 

problem. 

▪ FCD – Floating Car Data 

Floating Car Data – är realtidsdata från bilar. RSI-projektet kommer två olika typer av data 

att användas; dels realtidsdata från fordonen som hjälper till att beskriva rådande väder och 

väglag och dels RFE-data som är ett mått på aktuell friktion som bilen uppmäter. 

▪ GUI (Graphic User Interface) 

Med RSI får användaren ett lättläst verktyg för att bedöma aktuellt- och kommande 

väderläge.33  

RSI-informationen beskrivs kunna användas ”[…] för att öka tillgängligheten, framkomlighet och 

trafiksäkerhet i vägnätet genom att effektivisera var/när/hur halkbekämpning ska genomföras [och] […] 

som uppföljningsinstrument för förbättrad kontroll av utförda åtgärder”.34 

                                                      

 

31 http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02186/Road-Status-Information-RSI---
demonstrator/; http://www.roadstatus.info/about/.  
32 Om Trafikverkets väderinformation VViS, se http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/VViS/.  
33 http://www.roadstatus.info/demonstrator/.  
34 http://www.ttf-logistik.se/wp-content/uploads/2015/11/2-RSI_-dan-eriksson-trafikverket.pdf. 

http://bifi.se/
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02186/Road-Status-Information-RSI---demonstrator/
http://www.vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02186/Road-Status-Information-RSI---demonstrator/
http://www.roadstatus.info/about/
http://www.trafikverket.se/tjanster/trafiktjanster/VViS/
http://www.roadstatus.info/demonstrator/
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2.4.  Flygtrafikledning 

En vägtrafikledningscentral i WS-ansvarsmodell kan i vissa delar jämföras med ett flygtrafikledningstorn, 

d.v.s. avseende dess funktion. En invändning i sammanhanget skulle kunna vara att traditionella 

flygtrafikledningstorn är situerade på en flygplats, vars funktion är att inom givna gränser leda flygtrafiken. 

Emedan tanken med en vägtrafikledningscentral är att denna inte har givna gränser (här åsyftas geografiska 

verksamhetsgränser) utan att ägare av nivå 4 eller 5 fordon eller trafikansvariga för sådana fordon ska kunna 

koppla upp sig till sin leverantör av vägtrafikledningstjänst, där denne ges möjlighet att fjärrstyra det aktuella 

fordonet. Vägtrafikledningscentralen förväntas i WS-ansvarsmodell inneha nödvändig information om t.ex. 

vägnät, trafik, väglag, väderlek, utfärdade varningar, särskilda restriktioner gällande broar etc. för att effektivt 

och trafiksäkert leda vägtrafiken. Det bör därför nämnas att världens första fjärrstyrda flygtrafikledningstorn 

gavs tillstånd av Transportstyrelen till LFV i oktober 2014. Genom tillståndet kan LFV fjärrstyra 

flygledartornet i Örnsköldsvik, närmare bestämt flygtrafiken på Örnsköldsviks flygplats från Sundsvalls 

flygplats. Tillståndet är det första i sitt slag. Syftet med tillståndet på sikt är att öka möjligheter för 

tillgängligheten till en flygplats samtidigt som flygsäkerheten behålls. Det kan också nämnas att granskningen 

inför Transportstyrelsens beslut har pågått parallellt med att den nya tekniken byggts upp och testats.35 

Tekniken kring fjärrstyrda flygledartorn beskrivs på Transportstyrelsens hemsida på följande sätt:  

Fjärrstyrda torn innebär att ett flygledartorn manövreras från en annan plats, oavsett avstånd. Systemet 

använder ett antal kameror, ljud och andra sensorer för att ge en kontinuerlig, heltäckande bild av en 

flygplats. Denna information och data matas till en central (Remote Tower Center) där videon strömmas 

direkt till en styrenhet och projiceras på flera LCD-skärmar. Flygledaren har kontroll över alla sensorer 

tillsammans med integrerade flygdata, flygplatsutrustning, elektroniska "strippar" och andra hjälpmedel. 

Saab och LFV har tillsammans utvecklat tekniken bakom fjärrstyrda torn [tecken i original].36 

En relevant fråga i sammanhanget är vad en flygledares uppgift består i. På Luftfartsverkets hemsida ges en 

kort sammanfattning av dennes uppgift.  

En flygledares primära uppgift är att se till att flygtrafiken flyter på ett säkert och effektivt sätt. 

Flygledarna är experter på att ''separera'' trafiken, alltså att skilja flygplanens rutter åt så att de inte 

kolliderar. Flygsäkerhet är grunden till all flygtrafikledning. En flygledare har bra simultankapacitet och 

samarbetar ständigt med piloter, markpersonal och andra flygledare. Som flygledare fattar man ständigt 

beslut i en dynamisk miljö. 

I Sverige finns flygtrafikledning på 39 platser varav 2 kontrollcentraler. En flygledare arbetar med civil 

och militär trafik. Det finns tre olika typer av flygledartjänster. De som arbetar i flygledartorn 

(flygplatskontroll) ansvarar för flygplanen som startar och landar och luftrummet närmast flygplatsen. 

Terminalkontrollen radarleder trafiken i luften längre ut från flygplatsen, medan områdeskontrollen 

dirigerar trafiken på hög höjd. 

De största flygplatserna och kontrollcentralerna drivs 24 timmar om dygnet, året om, vilket innebär att 

flygledare arbetar i skift. Mindre flygplatser är oftast stängda pä [Sic!] nätter och delar av helger och då 

gäller tvåskift. […].37 

För att få arbeta som flygledare uppställs behörighetskrav, t.ex. medicinska krav. Samtliga behörighetskrav 

måste emellertid vara uppfyllda för att komma i fråga som flygledare. Därutöver måste personen genomgå 

                                                      

 

35 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forsta-fjarrstyrda-flygledartornet-godkant/; 
http://www.forskarvärlden.se/httpwww-xn-forskarvrlden-ifb-sep884/lfv-nominerad-till-pris-for-fjarrstyrda-torn/.  
Det bör även nämnas att Saab och LFV (Luftfartsverket) var nominerade, inom kategorin Commercial Aviation, till 
Aviations Week’s 2016 Laureate Award för det operativa genomförandet av världens första fjärrstyrda 
flygtrafikledningstorn.  
36 https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forsta-fjarrstyrda-flygledartornet-godkant/.  
37 http://www.lfv.se/bli-flygledare/om-flygledarjobbet.  

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forsta-fjarrstyrda-flygledartornet-godkant/
http://www.forskarvärlden.se/httpwww-xn-forskarvrlden-ifb-sep884/lfv-nominerad-till-pris-for-fjarrstyrda-torn/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Forsta-fjarrstyrda-flygledartornet-godkant/
http://www.lfv.se/bli-flygledare/om-flygledarjobbet
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utbildningen38 på Entry Point North (EPN). Vidare ska personen genomgå flygledartester som är indelat i 

fyra faser.39 ”Under utbildningen vid EPN varvas teori med praktiska övningar inom ämnen som 

flygtrafiktjänst, flygtrafikregler, flygnavigation, flygmeteorologi och flygengelska. De praktiska övningarna 

sker i skolans simulatorer”.40  

2.5.  Wireless Car 

Ett annat intressant ITS-system är den som tillhandhålls av Wireless Car.41 Det rör sig om telematiktjänster42 

till privata och kommersiella fordon. Wireless Car grundades 1999 av Ericsson, Telia och Volvo och ägs 

idag av Volvo Group. Över 1,8 miljoner fordon i ett femtiotal länder är uppkopplade till Telematics Service 

Delivery Platform (TSDP). Wireless Car, där fordonen som är anslutna till mobilnätet, erbjuder på 

kontraktsrättsliga grunder tjänster som t.ex. nöd-assistans, hjälp att lokalisera stulna fordon, fjärrdiagnostik 

av bilen, hjälp att hitta bilen på p-platsen, e-post, nyheter, fjärrstyrning av bilen via mobilapp, exempelvis 

låsa och öppna bildörren, slå på/av motorvärmaren, schemaläggning av och påminnelse om fordonsservice 

etc.43 

2.6.  E-Call 

En reglering av intresse är e-Callförordningen 2015/758 som, med vissa undantag, ställer krav på att nya 

typer av personbilar och vissa nyttofordon från och med april 2018 ska utrustas med 112-baserade eCall-

system (teknologi).44 Förordningen fastställer de allmänna krav som ska gälla för EG-typgodkännande av 

                                                      

 

38 I Sverige genomgås utbildningen på Entry Point North (EPN) vid Malmö Airport på Sturup.  
39 På LFV:s hemsida anges att LFV följer Eurocontrols rekommendationer. Utbildningspaketet som är utvecklat av 
Eurocontrol, FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package) inkluderar ett antal verktyg, 
vilka syftar till att mäta de egenskaper som krävs för att kunna utbilda sig till och utföra arbetet som flygledare. 
Testerna är speciellt framtagna för att mäta dessa egenskaper. I utbildningspaketet ingår intervju, läkarundersökning 
och säkerhetskontroll. Säkerhetskontrollen innebär registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen § 14 till skydd mot 
terrorism.  
40 http://www.lfv.se/bli-flygledare/utbildning.  
41 http://wirelesscar.com/about/.  
42 Analysföretaget Gartner förutspår att uppemot en kvarts miljard bilar kommer att vara uppkopplade mot internet 
2020. Exempel på telematiktjänster som, styrs via internet, är underhållning, service, uppdatering av funktioner och 
automatisk körning, http://www.nyteknik.se/digitalisering/kvarts-miljard-uppkopplade-bilar-2020-6395730. 
Telematik beskrivs som ”datakommunikation från maskin till maskin som hjälpmedel för styrning, övervakning och 
underhåll. Ordet används ofta om datateknik och datakommunikation som hjälpmedel i fordon, men betydelsen har 
breddats och omfattar nu också stillastående maskiner. När ordet (telematique) myntades i Frankrike på 1980-talet 
stod det för datorer med telekommunikation, vilket var ovanligt då”, http://it-ord.idg.se/ord/telematik/. I svenska 
akademiens ordlista från 2002 (uppl. 12), finns inte ordet telematik. I Svenska Akademiens ordlista (SAOL) på nätet 
finns en något föråldrad beskrivning av telematik jämfört med Wikipedia. I SAOL beskrivs telematik som ”teknik 
som förenar telekommunikation o. datateknik”, 
http://www.saob.se/artikel/?seek=telematik&pz=1#U_T509_224907. Även om det finns all anledning att (alltid) 
vara källkritisk gällande Wikipedia finns det anledning till att utgå från den mer utvecklade beskrivningen av telematik 
i Wikipedia. Där beskrivs telematik som ”[…] [ett] teknikområde i gränssnitten mellan telekommunikation, IT och 
mer traditionell industri såsom bygg- eller fordonsindustri. Telematik kan exempelvis användas för överföring av 
mätdata och miljövariabler från mobil enhet som en bil eller ett hus till central punkt, eller för att distribuera 
transportordrar till fordon och samla in data (bränsleförbrukning, GPS-position, körsträcka m.m.). Inom 
byggbranschen används telematik som del av begreppet intelligenta hus”, https://sv.wikipedia.org/wiki/Telematik.  
43 http://wirelesscar.com/the-vehicle-lifecycle/.  
44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2015/758. Här ska även nämnas regeringens beslut den 28 
november 2013 om att tillsätta en särskild utredare, vars uppdrag är att föreslå en nationell strategi hantering och 
överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system. Vidare ska utredaren enligt 
kommittédirektivet  ”[…] föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige ska 
upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur, klargöra begrepp som används inom 
informationssäkerhetsområdet och vid behov föreslå förtydligande eller alternativa benämningar och definitioner, 
särskilt av sådana som används i förslaget till nationell strategi, och med utgångspunkt i uppdraget redovisa statliga 

http://www.lfv.se/bli-flygledare/utbildning
http://wirelesscar.com/about/
http://www.nyteknik.se/digitalisering/kvarts-miljard-uppkopplade-bilar-2020-6395730
http://it-ord.idg.se/ord/telematik/
http://www.saob.se/artikel/?seek=telematik&pz=1#U_T509_224907
https://sv.wikipedia.org/wiki/Telematik
http://wirelesscar.com/the-vehicle-lifecycle/
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fordon med avseende på 112-baserade eCall-system i fordon samt av 112-baserade eCall-system i fordon, 

komponenter och separata tekniska enheter. Ett 112-baserat eCall-system i fordon definieras i förordningen 

som ”ett nödsystem som består av utrustningen i fordonet tillsammans med sätt att aktivera, hantera och 

verkställa eCall-överföringen, som aktiveras antingen automatiskt genom sensorer i fordonet eller manuellt 

och som via allmänna trådlösa mobiltelenät överför en minimiuppsättning uppgifter och upprättar en 112-

baserad ljudkanal mellan de personer som befinner sig i fordonet och en larmcentral för eCall”.45  

För att underlätta den tekniska utvecklingen av eCall-tjänsten i fordon, säkerställa driftskompatibilitet och 

tjänstekontinuitet i unionen och minska genomförandekostnaderna i unionen som helhet ska gemensamma 

standarder för utbyggnad av en alleuropeisk eCall-tjänst tillämpas. Standarderna har tagits fram av de 

europeiska standardiseringsorganisationerna Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) 

och Europeiska standardiseringskommittén (CEN). I förordningens artikel 6 finns bestämmelser om 

personlig integritet och skydd av personuppgifter. Genom förordningen åläggs Sverige som medlemsstat att 

fastställa regler för sanktioner som ska tillämpas på tillverkarnas överträdelser av bestämmelserna i 

förordningen, samt vidta alla åtgärder som krävs för att se till att sanktionerna tillämpas, vilka enligt 

förordningen ska vara ”effektiva, proportionella och avskräckande”.46 Därutöver anger förordningen vilka 

typer av överträdelser som ”regelmässigt” ska förenas med sanktioner. Enligt min tolkning är det alltså inte 

en uttömmande uppräkning av överträdelser utan artikel 11 i e-Callförordningen ska förstås som att 

medlemsstater är fria att ställa krav som går utöver unionsrättens minimikrav, förutsatt att kraven är 

förenliga med grundläggande EU-rättsliga principer. 

Av EU-förordningen framgår att målsättningen är att inom en snar framtid utvidga tillämpningen av kravet 

på 112-baserade eCall-system i fordon, d.v.s. att det även omfattar andra fordonskategorier. Som exempel 

anges lastbilar, bussar och turistbussar samt motordrivna tvåhjulingar och jordbrukstraktorer. 

Lagstiftningskravet på e-Callsystem hindrar inte att biltillverkare och oberoende aktörer kan erbjuda 

kompletterande nödtjänster och/eller mervärdestjänster parallellt med 112-baserade eCall-system. Om 

sådana tjänster tillhandahålls ska de vara förenliga med säkerhets-, skydds- och uppgiftsskyddslagstiftning 

och dessutom vara frivilliga för konsumenten.47  

                                                      

 

myndigheters ansvar och roller utifrån de uppgifter och uppdrag på informationssäkerhetsområdet som de har i 
dag”, dir. 2013:110, sid. 1. Genom ett tilläggsdirektiv utvidgades det ursprungliga uppdraget vilket innebar att ”[…] 
utredaren ska undersöka de rättsliga förutsättningarna för SOS Alarm Sverige AB (SOS Alarm) att inrätta och driva 
ett system för viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via mobil och fast telefoni vid allvarliga olyckor och kriser. 
Utredaren ska i det sammanhanget undersöka om det finns behov av ny eller ändrad lagstiftning och i så fall lämna 
fullständiga författningsförslag”, dir. 2014:66, sid. 1. I mars 2015 överlämnade utredningen betänkandena 
Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) och i 
januari 2015, Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni (SOU 2014:92). Genom propositionen Viktiga 
meddelanden till allmänheten via telefon (prop. 2016/17:113) föreslår regeringen ändringar i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation. Ändringarna innebär att nuvarande varnings- och informationssystemet som omfattar 
meddelanden i radio och tv samt utomhusvarning från den 1 juli 2017 då lagändringarna träder ikraft även omfattar 
meddelanden till fasta telefoner och till mobilabonnenter med registrerad adress i ett drabbat område. 
Lagändringarna innebär att ”[m]obiloperatörer ska vid en olycka eller en annan allvarlig händelse i samhället vara 
skyldiga att avgiftsfritt medverka till att förmedla viktiga meddelanden till allmänheten till terminalutrustning som 
använts inom ett angivet geografiskt område som berörs av olyckan eller händelsen”, prop. 2016/17:113, sid. 21. 
Vidare införs bestämmelser om när uppgifterna ska utplånas. Intressant i sammanhanget är att skyldigheten för 
mobiloperatörerna att medverka till att förmedla VMA till mobiltelefoner är baserat på position, där intresset av att 
skicka ut ett VMA vid allvarliga olyckor och kriser anses väga tyngre än den mobilregistrerades intresse av skydd för 
den personliga integriteten. Ytterligare argument för den avvägning som gjorts är att uppgifterna inte behandlas för 
något ändamål som kan anses oförenligt med det för vilket uppgifterna samlades in, prop. 2016/17:113, sid. 12.   
45 Artikel 3 i e-Callförordningen 2015/758. I artikeln definieras även de i artikeln förekommande termer.   
46 Artikel 11 i e-Callförordningen 2015/758. 
47 Se skäl (15) i e-Callförordningen 2015/758.  
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2.7. ITS-lösningar för uttag av skatt och avgifter 

Av betydelse i sammanhanget är ITS-system och andra systemlösningar för uttag av skatt och/eller avgifter, 

t.ex. lastbilskatt/vägslitageavgift, vägtullsystem (jmf. det tidsbaserade eller avståndbaserade systemet, där 

man kan välja att betala a) hur länge du kör i ett visst land eller b) för den sträckan du kör). Sverige tillämpar 

gällande lastbilsskatt, tidsbaserade systemet, vinjettsystemet.48 

Påförande av trängselskatt sker som bekant genom automatiserad behandling för vilken Transportstyrelsen 

svarar. Enligt 2 § lag (2004:626) om trängselskatt anges Skatteverket som beskattningsmyndighet. 

Transportstyrelsen ska för beskattningsmyndighetens räkning, genom automatiserad behandling med stöd 

av uppgifter i vägtrafikregistret, besluta om trängselskatt och tilläggsavgift.49 Reglerna om trängselskatt har 

utformats efter förebild från fordonsskattelagen (1988:327), som ersatts av nuvarande Vägtrafikskattelag 

(2006:227).50  

Kameraövervakning ingår som ett led i den automatiserade behandlingen för uttag av trängselskatt. Vid 

införandet av systemet framhölls att ett väl fungerade system med trängselskatt förutsätter användning av 

kameraövervakning men att systemet i minsta möjliga mån bör inkräkta på den personliga integriteten. I 

förarbetena hänvisas till lagen om allmän kameraövervakning där huvudregeln är att tillstånd krävs enligt lag 

om allmän kameraövervakning för att en övervakningskamera skall få vara uppsatt om den riktas mot en 

plats dit allmänheten har tillträde. Tillstånd till allmän kameraövervakning ska meddelas om övervakningen 

väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid bedömning av tillstånd ska särskilt 

beaktas om övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller för därmed jämförliga 

ändamål emedan bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad ska särskilt beaktas hur 

övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas.51  

Av bl.a. ovanstående skäl ansågs att kameraövervakningen bör begränsas till att avse sådana uppgifter som 

är nödvändiga för uttaget av trängselskatt, d.v.s. fordonens registreringsskyltar.52 I förarbetena förs ett 

resonemang om huruvida kameraövervakning vid införande av trängselskatt ska undantas från kravet på 

tillstånd enligt lagen om allmän kameraövervakning och frågan om kameraövervakning kopplades samtidigt 

till enskildas intresse av att inte bli övervakade.53 En jämförelse drogs till de situationer där 

kameraövervakning vid dåvarande tidpunkt förekom och som var undantagna kravet på tillstånd. Här 

åsyftades den kameraövervakning som polisen bedriver vars syfte främst är att upptäcka 

hastighetsöverträdelser, d.v.s. straffbelagda handlingar, och den som tidigare Vägverket utför som syftar till 

att öka säkerheten och framkomligheten på väg. Det primära objektet vid polisens hastighetsövervakning 

konstaterades vara en fysisk person, d.v.s. föraren vilket medför att det är nödvändigt att fotografera både 

föraren och fordonets registreringsskylt. Emellertid är den övervakning som tidigare Vägverket utför inte 

inriktad på enskilda fordon eller förare. Regeringens samlade bedömning som innefattade en avvägning 

mellan intresset av övervakning och enskildas intresse av att inte bli övervakade, och som vi med facit i hand 

kan se resultatet av, är att kameraövervakning bör användas vid betalstationer där trängselskatt tas ut utan 

krav på tillstånd eller anmälan enligt lagen om allmän kameraövervakning. En annan aspekt som tas upp i 

propositionen och som låg till grund för regeringens samlade bedömning är att övervakning och registrering 

tydligt kommer att märkas ut vid betalstationerna och att den enskilde på så sätt har möjlighet att undvika 

registrering.  

                                                      

 

48 Se Klimatberedningens förslag (SOU 2008:24). 
49 Notera undantagen 15, 15a eller 20 §§ i lag (2004:626) om trängselskatt. 
50 Ändringen infördes i samband med att fordonsskatten för personbilar lades om till att vara baserad på 
koldioxidutsläpp. Genom prop. 2005/06:65 infördes vägtrafikskattelag (2006:227) och lag (2006:228) med särskilda 
bestämmelser om fordonsskatt som ersatte fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om saluvagnsskatt. 
51 Prop. 2003/04:145, sid. 92.  
52 Prop. 2003/04:145, sid. 94.  
53 Prop. 2003/04:145, sid. 92-95.  
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När det gäller uttag av skatt, avdrag och avgifter på väg finns det tydliga jämställdhetsaspekter på 

avståndsbaserade reseavdrag och uppehållsbaserade reseavdrag. Något som bör beaktas inte utifrån ett ITS-

lösningsperspektiv men dock utifrån beskattningssynpunkt av fordon i framtiden, men även reseavdrag. Här 

åsyftas, ur beskattningssynpunkt, bland annat scenariot att självkörande fordon (nivå 5) på egen hand kan 

köra runt och ”anropas” av passagerare vid behov, d.v.s. att dessa tillåts köra runt i stadstrafik utan 

passagerare, under såväl dagtid som nattetid, för att minimera ägarens kostnader för parkering eller 

boendeparkering. Klimatberedningen påpekar i sitt betänkande från 2008 att höjda drivmedelsskatter och 

ett avståndsbaserat reseavdrag skulle, vid dåvarande tidpunkt, ge kollektivet av män högre kostnader. Då 

kvinnor har lägre inkomster jämfört med män, skulle emellertid de höjda drivmedelsskatterna och de därmed 

ökade kostnaderna för biltransporter slå hårdare mot kvinnors möjligheter att utnyttja den flexibilitet som 

bilen innebär. Vidare konstateras att en ökad satsning på kollektivtrafiken kan komma kvinnor till del 

eftersom kvinnor vid aktuell tidpunkt utnyttjade denna i högre grad än män. Däremot skulle det 

avståndsbaserade avdraget missgynna män eftersom samtida män pendlade längre och gjorde större avdrag 

för bil. Det kan också tilläggas att det är människor i storstadsområden som är de s.k. ”vinnarna” och inte 

de på landsbygd som man skulle kunna tro. Därtill är en betydande majoritet av dem som kommer i 

åtnjutande av denna förmån män med höga inkomster.54 Klimatberedningen fastslår att [s]ambandet mellan 

lön och pendlingsbenägenhet är dessutom svagt för kvinnor beroende på att kvinnor i högre grad arbetar 

inom offentlig sektor och därför inte uppnår högre lön genom ökad pendling”.55 Något som också bekräftas 

i Svedbergs avhandling från 2013. Svedberg belyser detta faktum utifrån politiska målsättningar om 

regionförstoring och visar bland annat att kvinnor jämfört med män har en begränsad rörlighet på 

arbetsmarknaden och kommer inte i åtnjutande av regionförstoringens ”potentiella” effekter.56 Växande 

regionstorlek medför alltså olika effekter för kvinnors och mäns löner. Effekten för män är tre gånger större. 

När det gäller högutbildade kvinnor saknas det helt samband mellan regionförstoring och genomsnittlig lön. 

Det betyder att högutbildade kvinnor inte drar någon ekonomisk nytta av regionförstoring.57 

2.8. Elvägar och ITS 

Ytterligare ITS-system som sannolikt kommer att skapas inom en snar framtid är de som berör elvägar. Det 

kan rimligen antas att framtida självkörande fordon också är eldrivna, t.ex. fordon för godsbefordran och 

persontransporter. Om så sker kommer det att krävas att elvägar är utsatta i Trafikverkets gemensamma 

vägtrafik- och hastighetsdata. Detta torde gälla oberoende om de självkörande fordonen är eldrivna eller 

inte.  

Vad gäller elvägar specifikt pågår för närvarande testverksamheter på olika håll i Sverige (och även i andra 

länder). Inom ramen för programmet fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) har strategiska 

färdplaner tagits fram under 2015.58 FFI utgör ett samarbete mellan staten som representeras av Vinnova, 

                                                      

 

54 Svedberg, W. (2013), sid. 439. 
55 SOU 2008:24, sid. 408. 
56 Se även Dahl, Å., Einarsson, Henrik, Strömquist, Ulf (2003), sid. 25. 
57 Se även Dahl, Å., Einarsson, Henrik, Strömquist, Ulf (2003), sid. 30. Fråga om huruvida pålaga är en skatt eller en 
avgift är av avgörande betydelse för om det enligt regeringsformen är riksdagen som genom lag skall reglera pålagan 
eller om regeringen, på eget initiativ eller efter delegation, har rätt att fatta beslut och meddela föreskrifter. Eftersom 
forskningsrapporten rör frågor om transporter ligger det närmast till hands att hänvisa till exempelvis propositionen 
om trängselskatt där denna fråga behandlas, se prop. 2003/04:116.  
58 Här åsyftas FFI (2015), Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) Övergripande färdplan 2015-11-03; FFI 
(2015). Strategisk färdplan inom satsningen fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) Energi och miljö 2015-
11-03. Syftet med färdplanerna beskrivs ”[…] att successivt bidra till en bättre förmåga att gemensamt identifiera 
forsknings och utvecklingsaktiviteter samt områden som bidrar till en ökad transporteffektivitet. Dessutom ska 
färdplanen vara ett instrument för uppföljning och utvärdering samt öka förståelsen för FFI-programmet genom att 
illustrera sambandet mellan finansierade aktiviteter och förväntade effekter inom programmets område. Färdplanen 
gör ett försök till att konkretisera vad som behöver göras för att nå programmets övergripande mål, det vill säga att 
bidra till att: minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken stärka den 
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Trafikverket och Energimyndigheten, och fordonsindustrin, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car 

Group och FKG, om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med 

fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet.59 Myndigheternas arbete har resulterat i att två 

demonstratorer inom elvägsområdet har finansierats tillsammans med berörd industri. Testerna på de båda 

elvägarna ska pågå fram till 2018. Elvägssatsningens övergripande syfte är, utifrån ovan angivna färdplan, 

att vidareutveckla, komplettera, kvalificera och utvärdera elvägskoncept bl.a. med utgångspunkt i den 

kunskap och de behov som uppstår i samband med de elvägsdemonstratorer som Trafikverket, 

Energimyndigheten och VINNOVA finansierar tillsammans med industriella aktörer.  

Inom ramen för FFI-programmet invigdes den första demonstratorn inom elväg den 22 juni 2016 på E16 i 

Sandviken. Därigenom blev Sverige ett av de första länderna i världen som genomför tester med elkraft för 

tunga transporter på allmän väg. Hitintills har Sverige kommit längst med att utveckla tekniken för elvägar. 

Elvägsprojekten utgår från regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030. I 

synnerhet eftersträvas att den tunga godstrafiken kan befrias från sitt beroende av fossila drivmedel. Elvägar 

beskrivs som ytterligare ett led i framtidens hållbara transportsystem och som komplement till dagens väg- 

och järnvägstrafik. Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova, ska ha uttryckt att projektet är ett bra 

exempel på hur myndigheter kan använda upphandling för att stimulera fram nya lösningar.60 De antas bidra 

till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det kan konstateras att uttalandet ligger i linje med EU-

kommissionens meddelande om Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla (nedan kallad 

Europa 2020-strategin). I strategin framhålls offentlig upphandling vara ett av de marknadsbaserade 

instrument som ska användas för att uppnå målsättningen om en ”smart och hållbar tillväxt för alla”.61  

Offentlig upphandling som styrinstrument förutsätts samtidigt säkerställa att offentliga medel utnyttjas 

så effektivt som möjligt. I Europa 2020-strategin utgörs kärnan i framtidens Europa av följande tre 

prioriteringar: 

(1) ”smart” tillväxt avser en utveckling av ekonomin baserad på kunskap och innovation, 

(2) ”hållbar” tillväxt avser främjande av en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi 

och slutligen 

(3) tillväxt ”för alla” syftar till att stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och ekonomisk, social 

och territoriell sammanhållning. 

Ovan nämnda prioriteringar framhålls vara ömsesidigt förstärkande och ge en vision för hur Europas 

sociala marknadsekonomi skulle kunna utvecklas under 2000-talet.62 

Den andra demenstratorn inom elväg är belägen vid Arlanda. Den avgörande skillnaden mellan 

elvägsystemet i Sandviken och den vid Arlanda är hur elkraften förs över till de tunga fordonen. För 

testverksamheten i Sandviken svarar Region Gävleborg. Systemet i Sandviken innebär ”[…] att en 

strömavtagare på lastbilshyttens tak matar ner strömmen till en elhybridmotor i lastbilen. Utanför Arlanda 

ska konsortiebolaget eRoadArlanda testa en teknik som innebär att en elskena i vägbanan laddar fordonet 

                                                      

 

internationella konkurrenskraften [punktlista borttagen]”, FFI (2015), Fordonsstrategisk forskning och innovation 
(FFI) Övergripande färdplan 2015-11-03, sid. 5.  
59 http://www.vinnova.se/sv/ffi/Om-FFI/.  
60 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2016/160622-Forsta-elvagen-i-Sverige-
invigd/. 
61 Medlemsstater förutsätts omvandla de i strategin angivna målen till nationella mål och strategier, Europeiska 
kommissionen (2010). Bryssel den 3.3.2010 KOM(2010) 2020 slutlig meddelande från kommissionen Europa 2020 
En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, sid. 10. 
62 Svedberg, W. (2015), sid. 12. 

http://www.vinnova.se/sv/ffi/Om-FFI/
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under resan. Det arbetet sker tills vidare på en avlyst bana, men planen är att tekniken ska demonstreras i 

verklig trafik nästa år [d.v.s. 2017]”.63  

I sammanhanget kan även nämnas ytterligare ett elvägsprojekt som Lunds universitet och Elonroad bygger 

tillsammans i Örtofta norr om Lund.64 Den 200 meter långa testbädden kommer att vara klar för 

demonstration under våren 2017. Tanken med denna elvägsteknik, som är utvecklad vid Lunds tekniska 

högskola (LTH) är att man ”[…] ska kunna ansluta sig till och koppla ur systemet i hög hastighet med många 

sorters elfordon. Fordonet ansluts till skenan med ett kontaktdon som ska sitta undertill. Skenorna är lätta 

och snabba att installera och har ändå liten effekt på asfalten. På vägar utan laddningsräls, eller i korsningar 

och rondeller, skulle bilarna automatisk koppla över till batteridrift. Skenan är bara aktiv när den täcks av 

fordonet, vilket gör skenan säker även i stadsmiljö”.65 Tekniken beskrivs vara denna första i världen med att 

fungera lika bra på landsväg som i staden.66 

Som framgått finns det flera konkurrerande elvägstekniker. Att elvägstekniken är tänkt att kunna användas 

på landsbygd och i stadsmiljö har fått till följd att elvägar utvecklas i ElectriVillage i Mariestad. Testbedden 

ElectriVillage involverar Mariestads kommun, Lunds universitet, CoMan, DHL och Elonroad. Det är främst 

bussar och för lokala transporter som testbedden är avsedd för.67  

                                                      

 

63 http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Pressmeddelanden/2016/160622-Forsta-elvagen-i-Sverige-
invigd/. 
64 Närmare bestämt Lunds Tekniska Högskola. Elonroad utgör ett privatägt bolag där forskning och patent 
kommersialiseras, se http://www.fokusforskning.lu.se/2017/01/11/ny-teknik-ger-hopp-om-helelektrisk-vagtrafik/; 
http://elonroad.com/.  
65 http://futurebylund.se/project/elvag-testbadd-ortofta. 
66 http://www.fokusforskning.lu.se/2017/01/11/ny-teknik-ger-hopp-om-helelektrisk-vagtrafik/. 
67 Det kan nämnas att CoMan tillverkar specialfordon för persontransporter. Fordonen används för busslinjer för 
äldre och funktionshindrade personer, reguljära busslinjer för mellan 9 och 28 resande, skolskjutsar, färdtjänst, 
mobila bibliotek och paketleveranser, se http://www.coman.se/foretag_omoss.html.  

http://www.fokusforskning.lu.se/2017/01/11/ny-teknik-ger-hopp-om-helelektrisk-vagtrafik/
http://elonroad.com/
http://www.coman.se/foretag_omoss.html
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3. WS-ansvarsmodell för tillträde och övervakning av självkörande fordon 
på väg 

I detta kapitel presenteras en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande nivå 4 och 5 fordon på 

allmän väg som framförallt har inspirerats av det Australiska IAP (Intelligent Access Program). Olika ITS-

system och andra systemlösningar som redan finns idag, vilka har beskrivits i närmast föregående kapitel, 

har således varit styrande för såväl förståelsen av vad som kan åstadkommas med hjälp av tekniska lösningar 

som utformningen av den rättsliga konstruktionen för straffrättsligt ansvar gällande ovan nämnda 

fordonsnivåer, s.k. WS-ansvarsmodell. I likhet med straffrätten, är WS-ansvarsmodell begränsad i territoriell 

(geografisk) mening, åtminstone i en inledningsfas. WS-ansvarsmodell avser att tjäna som dels underlag för 

en principdiskussion om ansvar, dels som en möjlig väg för hur Sverige kan hantera ett straffrättsligt ansvar 

vid en marknadsintroduktion av nivå 4 och 5 fordon på allmän väg i en inledningsfas. Inledningsvis bör det 

understrykas att WS-ansvarsmodell inte är heltäckande, utan förutsätter att vissa frågor behöver utredas 

närmare, d.v.s. innan ett införande av nivå 4 och 5 fordon på allmän väg kan ske.  

3.1. Allmänna förutsättningar avseende WS-ansvarsmodell  

Det främsta syftet med en ny rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande självkörande fordon, 

WS-ansvarsmodell, är att söka förebygga olyckor och därmed hindra att människor, egendom och miljö 

kommer till skada i samband med transporter. I likhet med Utredningen om självkörande fordon på väg, 

argumenteras här för att det finns en risk för att människor, egendom och miljö kan komma till skada i trafik 

vilket talar för att det är av största vikt att lagstiftningen är tydlig när det gäller ansvar när självkörande 

fordon introduceras på allmän väg. Tanken utgår från att det rör sig om en trafikfarlig verksamhet som kan 

jämföras med verksamhetsutövare som bedriver miljöfarlig verksamhet.68 Av ovanstående kan det därför 

finnas skäl för att definiera vad som avses med ”trafikfarlig verksamhet” i en framtida reglering. I 

föreliggande rapport förordas att det för sådan verksamhet, utifrån WS-ansvarsmodell, krävs tillstånds- och 

anmälningsplikt av den myndighet som regeringen utser. Till detta återkommer jag längre fram. Avsikten 

här är endast att uppmärksamma vissa aspekter som beskrivits ovan. För att underlätta förståelsen i det 

följande illustreras nedan WS-ansvarsmodell.   

                                                      

 

68 Enligt MB 9 kap. 1 § avses med miljöfarlig verksamhet: (1) utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från 
mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, (2) användning av mark, byggnader eller 
anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som 
avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, eller (3) användning av mark, 
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, 
joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.  
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3.1.1. Offentligrättslig reglering kring säkerhet 

Rättsliga styrningsformer har skiftat över tid och baseras i grunden på idéer om hur individer och samhälle 

ska styras med hjälp av rätten. En process som påverkat och påverkar lagstiftningens utformning idag. Ett 

annat sätt att uttrycka det är att rätten i alla tider har använts som ett instrument för samhälleliga syften om 

än med olika legitimitetsgrunder. Den rätt som skapats ur dessa, s.k. rättsliga styrningsformer eller 

regleringsmodeller, bär specifika drag och som i vår samtid ”existerar” parallellt.69  

Grundläggande för all offentligrättslig säkerhetsreglering på transportområdet är att söka förebygga olyckor 

och därmed hindra att människor, egendom och miljö kommer till skada i samband med transporter 

oberoende av trafikslag och teknik och/eller system. I förhållande till självkörande fordon bör det 

offentligrättsliga ansvaret även omfatta en säker drift av dessa fordon där företrädelsevis miljörättsliga 

principer bör vara vägledande för en ansvarsreglering gällande självkörande fordon. Här åsyftas 

försiktighetsprincipen och preventionsprincipen, där den rättsliga utvecklingen av den senare har gått från 

en reparativ funktion till en förebyggande funktion.70 Försiktighetsprincipen utgör utifrån detta perspektiv ett 

ytterligare steg i preventionsriktningen och ger uttryck för den grundläggande skyldigheten för att göra vad 

som behövs för att se till så att olyckor och skador på människor och miljö ska förebyggas och förhindras. 

I denna rapport förfäktas att skyldigheten bör omfatta att förebygga och förhindra olyckor och skador på 

även egendom, d.v.s. utöver människor och miljö. Vidare argumenteras för att rättens funktion inte endast 

                                                      

 

69 För en fördjupad diskussion om rättsliga styrningsformer utifrån rättssociologiska teorier se Svedberg, W. (2013), 
kap. 2.1.1.4, som behandlar rättsstatens och välfärdsstatens rätt, d.v.s. den autonoma, responsiva respektive reflexiva 
rätten (rättsliga styrningsformer) och dess karakteristiska regler, tillika rättsliga konstruktioner.  
70 Olsen Lundh, C. (2010), sid. 262-263. Se även Svedberg (2016), sid. 26 ff. vilken utgår från Olsen Lundhs 
diskussion om de miljörättsliga principerna i relation till självkörande fordon.  
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begränsas till att ex post lösa konkreta problem i mänsklig tillvaro utan att rätten också bör ha en normativ 

funktion i det att den bör styra förståelsen av tillvaron genom att uttrycka hur något bör vara och hur det 

bör uppfattas, t.ex. gällande säkerhet.71  

3.2. WS-ansvarsmodell applicerat på tre områden 

Som tidigare berörts presenteras i detta avsnitt en rättslig konstruktion för straffrättsligt ansvar gällande 

självkörande fordon som har inspirerats av beskrivna ITS-system och andra systemlösningar i föregående 

kapitel. Jag har valt att förhålla mig till följande tre områden, där självkörande fordon introduceras: 

självkörande fordon i kollektivtrafik, självkörande fordon i yrkestrafik och självkörande fordon i privattrafik. 

Viktigt att påpeka i sammanhanget är att parter och aktörer i WS-ansvarsmodell (här inkluderas både privata 

och offentligrättsliga subjekt) inte utgör en uttömmande uppräkning utan det kan tänkas att fler kan 

tillkomma, men också att någon angiven kan uteslutas. Därutöver används i WS-ansvarsmodell de för 

närvarande befintliga statliga myndigheterna på transportområdet för konkretionens skull, men de ska på 

intet sätt ses som givna utan det kan tänkas att nya myndigheter inrättas, likväl som att nya arbetsuppgifter, 

yrken och kategorier av aktörer skapas i samband med en introduktion av självkörande fordon på det 

svenska vägnätet. I detta sammanhang kan även nämnas att på ett ministermöte i Amsterdam i februari 2017 

där representanter för den svenska regeringen, ett flertal ministrar från EU, EU-kommissionen samt 

industrin deltog för ett stärkt samarbete i EU om självkörande fordon, diskuterar hur regler för uppkopplad 

och automatiserad körning kan göras mer lika inom EU. Förutom betoning på utveckling och innovation 

på transportområdet har en plan tagits fram, där bland annat mobilitet som en tjänst undersöks. Mobilitet 

som en tjänst beskrivs som ett koncept ”[…] där en resenär köper eller prenumererar på en kombination av 

möjligheter till mobilitet istället för, eller som ett komplement till, att köpa eller äga egna transportmedel”.72 

Ett sådant koncept kan tillämpas i WS-ansvarsmodell men även ses som en komplettering i det att det blir 

möjligt för resenärer att både äga nivå 4 och 5 fordon eller prenumerera på en sådan tjänst som omfattar 

dessa fordon.73  

3.3. Tillämpning och begränsning i WS-ansvarsmodell 

Det finns sannolikt många frågor och aspekter att uppmärksamma inför en introduktion av nivå 4 och 5 

fordon på allmän väg. Inom ramen för denna forskningsrapport har det inte varit möjligt att behandla alla. 

Inom ramen för syftet behandlas i de avsnitt som följer tillämpning och begränsning i WS-ansvarsmodell. 

3.3.1. Vilka fordon omfattar WS-ansvarsmodell 

Rättskonstruktionen för straffrättsligt ansvar avser som framgått att omfatta endast nivå 4 och 5 fordon 

enligt SAE:s nivåbeteckningar. Eftersom dessa fordon inte nödvändigtvis kräver en fysisk förare samt att 

det automatiska körsystemet självständigt kan hantera trafiksituationer, d.v.s. även för de fall föraren inte 

reagerar på lämpligt sätt. För sådant fall kan det automatiska körsystemet köra till närmast lämpliga plats 

och parkera fordonet. Föreliggande rättsliga konstruktion för straffansvar gällande nivå 4 och 5 fordon bör 

                                                      

 

71 Jämför begreppet ”rättens normerande funktion”, se Svensson, E-M. (1997); Svedberg, W. (2013).  
72 http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/starkt-samarbete-om-sjalvkorande-bilar/. 
73 Det ligger nära till hands att jämföra med ”anropsstyrd trafik” som förekommer vid sjukresor och kollektivtrafik 
med den skillnaden att konceptet ”mobilitet som en tjänst” utgör en individorienterad styrd trafik i kommersialiserad 
form – man skulle därför kunna tala om en individualiserad (kollektiv) trafiktjänst eller mobilitettjänst. Det är 
tänkbart att tjänsten kan innebära antingen att resenären, likt leasingkonceptet, har det självkörande fordonet i sin 
omedelbara närhet eller att tjänsten innebär att det självkörande fordonet ”anropas” för en viss resa som resenären 
önskar företa. Konceptet mobilitet som tjänst utesluter förvisso inte att även det offentliga t.ex. myndigheter ges 
möjlighet att upphandla sådana tjänster – och man kan då tala om en specialiserad (kollektiv) trafiktjänst eller 
mobilitettjänst, där det allmänna antingen utgörs av ett privat- eller offentligrättsligt subjekt. Oberoende 
ovanstående scenarier kring konceptets utformning och användningsområde kan det som framgått tillämpas i WS-
ansvarsmodell.  
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ligga i linje med den ståndpunkt som Utredningen om självkörande fordon på väg uttryckt i sitt 

delbetänkande från 2016, vilket framgår av nedanstående citat. 

Det självkörande systemet är egentligen lika i ett [Sic!] nivå 4 och i ett [Sic!] nivå 5 fordon. Skillnaden är 

att i ett [Sic!] nivå 5 fordon klarar fordonet av alla situationer medan ett [Sic!] nivå 4 fordon klarar av att 

köra själv i vissa situationer. Det framstår därför som ändamålsenligt att ha samma regler för fordon 

som kör själv på nivå 4 och 5. Risken är att det annars uppstår en diskussion om huruvida reglerna är 

rättvisa. En passagerare i självkörande läge i ett [Sic!] nivå 4 fordon skulle ha ett straffrättsligt ansvar 

medan en passagerare i ett [Sic!] nivå 5 fordon kommer att gå fri, när det i grunden är samma teknik.74 

Den rättsliga konstruktionen innebär att förarens respektive ägarens ansvar enligt gällande regelverk 

kommer att kvarstå för övriga nivåer: villkorlig automatisering (nivå 3), partiell automatisering (nivå 2), 

förarstöd (nivå 1) och ingen automatisering (nivå 0). Här hänsyftas som tidigare berörts både 

straffbestämmelser i BrB och uppskattningsvis ett trettiotal specialstraffrättsliga författningar som kan 

hänföras till vägtrafikområdet. En sådan ordning innebär att ägaren av nivå 0–3 fordon inte har ett lagkrav 

på sig att teckna ett (obligatoriskt) trafikavtal/trafikabonnemang/trafiklicens med en 

vägtrafikledningscentral. Det betyder att ägaren av nivå 0–3 fordon tillåts aktivera det automatiska 

körsystemet i sådana trafiksituationer som respektive automatiseringsnivå stöder. Ordningen motiveras av 

det grundläggande skälet att gemensamt för samtliga automatiseringsnivåer (0-3), d.v.s. både när det 

automatiska körsystemet har kontroll över köruppgiften (nivå 3) och när ett eller flera förarstödjande system 

hjälper föraren i vissa trafiksituationer (nivå 1-2), är att föraren förutsätts att alltid kunna ingripa.75 Där 

ingripandet antingen kan vara påkallat av det automatiska körsystemet, som enligt nivå 3 fordon innebär att 

reagera på lämpligt sätt när systemet begär att föraren ingriper eller nivå 1-2 fordon att föraren har kontroll 

över andra delar av köruppgiften som inte omfattas av fordonets förarstödjande system. Se tidigare använd 

illustration på SAE:s automatiseringsnivåer nedan.  

 

                                                      

 

74 SOU 2016:28, sid. 124.  
75 Se avsnitt 4 om ”beslutsloop” där behandlas graden av autonomi hos en robot, vilken bestäms av var människan 
befinner sig i beslutsloopen. Se även Svedberg, W. (2016), avsnitt 4.2.2, för en utförligare beskrivning.  
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3.3.2. En nationell rättskonstruktion 

I avvaktan på gemensamma internationella och unionsrättsliga regler och standarder rörande självkörande 

fordon föreslås i föreliggande rapport, genom WS-ansvarsmodell, ett sätt för Sverige att inom en inte alltför 

avlägsen framtid introducera nivå 4 och 5 fordon på allmänna vägar.76 Sverige bör ligga i framkant i 

omställningen mot ett hållbart och trafiksäkert transportsystem.77 På så sätt kan Sverige också påverka EU 

och internationellrättsliga organ, t.ex. FN avseende utformning av gemensamma regler kring dessa fordon, 

och därmed påverka rättens innehåll. Vidare antas WS-ansvarsmodell främja innovations- och 

utvecklingsaktiviteter inom området, ge kunskap i allmänhet och kunskap om de behov som uppstår i 

samband med introduktionsfasen av självkörande fordon på allmän väg i synnerhet. Av det följer att 

införande av WS-ansvarsmodell kan antas även stärka Sveriges konkurrenskraft.  

Oberoende gemensamma internationella och unionsrättsliga regler och standarder rörande självkörande 

fordon är straff- och straffprocessrätten i huvudsak en nationell företeelse som ligger till grund för 

utdömande av straff av nationella domstolar. Straffrätten kännetecknas av att den av tradition setts som ett 

                                                      

 

76 Se även den tidsplan som tagits fram inom ramen för FFI, se FFI (2015). Strategisk färdplan inom satsningen 
fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) Trafiksäkerhet och automatiserade fordon. Avseende FFI, se 
avsnitt 2.8.  
77 Se betänkandet Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon av Utredningen om anpassning till nya 
förutsättningar för taxi och samåkning (SOU 2016:86). I betänkandet förs liknande tankegångar fram och som motiv 
till utredningens förslag om att dagens möjligheter att få dispens från taxameterkravet tas bort och att en ny kategori 
för personbefordran införs. Enligt utredningens förslag ska det ”[…] införas en ny slags kontrollutrustning, särskild 
utrustning för taxifordon, och att fordon som har en sådan utrustning inte ska behöva ha taxameter. Fordonen måste 
vara anslutna till en eller flera tillståndspliktiga beställningscentraler för taxitrafik. Beställningscentralerna ska ha som 
grundläggande uppgift att ta emot beställningar och betalningar för taxitjänster samt att förmedla transportuppdrag till 
taxiföretag. Dessutom ska beställningscentralerna på ett sätt som är likartat redovisningscentralernas samla in, lagra 
och lämna ut uppgifter som Skatteverket behöver för sina kontroller”, SOU 2016:86, sid. 32. 
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rättsområde med utpräglad nationell karaktär, där rätten att bestraffa historiskt har uppfattats som ett utflöde 

av den nationella suveräniteten.78 Att det straffrättsliga perspektivet är belyst i relation till självkörande 

fordon framstår som särskilt viktigt för trafiksäkerheten och ytterst för det intresse som skyddas i 

straffrätten, som enligt Lernestedts beskrivning utgör delar av en pyramidformad hierarki, där ”liv” utgör 

toppen av hierarkin.79 Som berörts i rapporten Nya och gamla perspektiv på ansvar är utgångspunkten för 

det straffrättsliga föraransvaret att det utgör angrepp på de skyddsintressen som räknas upp i 2 kap. RF. 

Som sådana har de ansetts och anses vara straffvärda och därmed bör vara straffbelagda.80 Emellertid 

innefattar WS-ansvarsmodell mycket mer än ett straffrättsligt perspektiv rörande nivå 4 och 5 fordon 

eftersom den, utan att komma i konflikt med unionsrätten eller Sveriges åtaganden enligt internationella 

konventioner, skapar en helt ny näring och marknad samt en rättslig struktur för såväl aktuella fordon som 

marknaden kring dessa.  

Mot bakgrund av att det ännu råder många typer av risker som behöver hanteras vid en introduktion av nivå 

4 och 5 fordon på allmän väg behöver det enligt min uppfattning finnas en tydlig reglering kring straffansvar 

i händelse av att dessa fordon är inblandade i en trafikolycka. Som konstaterats i ovan nämnda rapport 

utövar rätten makt och ”[…] i det hänseendet bör den användas för att styra utvecklingen av automatiserade 

fordon på sätt som främjar de fördelar som dessa förutspås kunna medföra för den enskilde och för 

samhället i stort och som tar tillvara på grundläggande rättsliga värden”.81 Frågan som uppkommer är vilken 

risk som är rimlig att ta när man inte är säker på konsekvenser av ett visst agerande eller i det här fallet en 

viss typ av teknologi. Det finns anledning att principiellt utgå från försiktighetsprincipen som enligt Christina 

Olsen Lundh finns uttryckt på flera rättsliga nivåer och som hanterar osäkerheter. Risken består framförallt 

i en osäkerhet om samspelet mellan nivå 4 och 5 fordon och andra fordon, infrastruktur och trafikanter i 

samband med att dessa fordon introduceras på allmän väg, som i sin tur hotar trafiksäkerheten och ytterst 

människors liv och hälsa. Olsen Lundh anför bl.a. 

Försiktighetsprincipen aktualiseras i situationer av vetenskaplig osäkerhet och erkänner vetenskaplig 

osäkerhet som central del i beslutsfattandet. Den är därmed av grundläggande betydelse i all seriös 

politisk [rättslig] hantering av miljön [här trafikmiljön] eftersom den medger att åtgärder vidtas på ett 

tidigt stadium; ett så tidigt stadium att miljöskada [eller att risken för att människor, miljö och egendom 

skadas i trafiken] kan i bästa fall helt förhindras [eller begränsas] [mina anm.].82 

Att trafikolyckor helt ska förhindras kan förefalla som orealistiskt men likväl är det en tydlig uttalad politisk 

målsättning, genom s.k. nollvisionen. Riksdagen fastställde 1997 att det långsiktiga målet för trafiksäkerheten 

är ”[…] att ingen skall dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom vägtransportsystemet. För 

att nå detta mål föreslås att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas till de krav som följer 

av nollvisionen. Det yttersta ansvaret för att så sker bör åvila bl.a. väghållarna, fordonstillverkarna och de 

som ansvarar för yrkesmässiga vägtransporter”.83 Av citatet framgår att nollvisionen även är en strategi för 

trafiksäkerhetsarbetet i Sverige, d.v.s. det är både ett mål och ett medel för att uppnå målet. Under 2016 

aviserades en nystart för nollvisionen som bl.a. inriktas på att öka säkerheten för fotgängare och cyklister.84 

Rätten kan användas som styrmedel för att hantera risker som kan uppstå genom att bl.a. eliminera, begränsa 

och/eller dela risken. Med delning avses regler om ansvar som utifrån tidpunkt för ansvarets inträdande kan 

fördelas på olika parter som antingen kan vara privaträttsliga eller offentligrättsliga subjekt.85 Emellertid kan 

                                                      

 

78 Asp, P. (2011), sid. 14 ff.  
79 Lernestedt, C. (2003), sid. 170. Beträffande skyddsintresset i lag (1951:649) om vissa trafikbrott, se Svedberg, W. 
(2016). 
80 SOU 2005:86, sid. 193.  
81 Svedberg, W. (2016), sid. 9.  
82 Olsen Lundh, C. (2010), sid. 264.  
83Prop. 1996/97:137, sid. 13. Förutom att nollvisionen ska ligga fast behandlas även nollvisionen som strategi för 
trafiksäkerhetsarbetet i prop. 2003/04:160, 39 ff. 
84 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-pa-nystart-for-nollvisionen/.  
85 Exempel på riskfördelningsregler i rätten och tidpunkt för ansvarets inträdande, se Svedberg, W. (2016), sid. 24 ff. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-pa-nystart-for-nollvisionen/
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hanteringen av risker även innebära att vissa får accepteras.86 Det är mot ovan beskrivna bakgrund WS-

ansvarsmodell ska ses.  

3.3.3. Geografisk begränsning 

WS-ansvarsmodell är konstruerat att tillämpas på certifierade vägar inom Sveriges gränser, åtminstone under 

en inledningsfas.87 Att nivå 4 och 5 fordon under en introduktionsfas tillåts trafikera på delar av det allmänna 

vägnätet i Sverige innebär företrädelsevis att Trafikverket behöver ges i uppdrag att undersöka vilka vägar 

som är lämpliga för dessa fordon samt att dessa vägar blir registrerade i ett kartmaterial. Ett utvecklat system 

som Trafikverket idag ansvarar för när det gäller HCT fordon. Det innebär oundvikligen att nivå 4 och 5 

fordon under en introduktionsfas och/eller övergångsfas behöver vara utrustade på sätt som gör det möjligt 

för en fysisk förare att köra dem, åtminstone gäller det om man under en introduktionsfas tillåter aktivering 

av det automatiska körsystemet på certifierade vägar. Ytterligare en fråga att ta ställning till är huruvida nivå 

4 och 5 fordon, i likhet med HCT fordon, ska kontrolleras i realtid, t.ex. avseende position, hastighet etc.   

3.3.4. En ny lag (XX:YY) om vägtrafikledning med krav på tillstånds- och 
anmälningsplikt för ”trafikfarlig verksamhet”  föreslås 

Som antytts innebär WS-ansvarsmodell att en helt ny näring skapas på marknaden som kan benämnas som 

vägtrafikledningsnäring, bestående av leverantörer av vägtrafikledningstjänster och andra systemtjänster.88 

Dessa kan vara antingen privaträttsliga eller offentligrättsliga subjekt. Vidare skapas en ny yrkeskategori, 

d.v.s. vägtrafikledare. I denna del utgår WS-ansvarsmodell från bl.a. flygtrafikledning som förebild. För att 

det ska vara möjligt är det troligtvis lämpligt att en ny lag om vägtrafikledning införs. 

I grunden bygger tanken på att en ägare av nivå 4 och 5 fordon genom lag förutsätts teckna ett 

trafikavtal/trafikabonnemang/trafiklicens med en leverantör av vägtrafikledningstjänster och andra 

systemtjänster som har tillstånd för att bedriva vad som enligt lag om vägtrafikledning definieras som 

”trafikfarlig verksamhet”. Med andra ord, och sammanfattningsvis att det i lag om vägtrafikledning bl.a. 

införs bestämmelser om följande: 

(1) lagstiftningskrav på ett obligatoriskt trafikavtal/trafikabonnemang/trafiklicens för att få aktivera det 

automatiska körsystemet på hela eller delar av vägnätet (jmf. trafikförsäkring),89 och  

(2) att det införs en rättslig definition på ”trafikfarlig verksamhet” för vilken krav på tillstånds- och 

anmälningsplikt ställs samt, 

(3) att formella behörighetskrav och krav på särskilda personliga egenskaper uppställs för 

vägtrafikledare, d.v.s. en yrkesutbildning som kan tänkas ge licens, yrkeslegitimation eller 

yrkeskompetensbevis.90  

                                                      

 

86 Se Natasha MaCarthys begrepp ”the paradigm of perfection” som menar att vi tenderar utgå från ”[…] perfektion 
som ideal när det gäller autonoma system och att vi tenderar att reagera annorlunda vid tanken på tekniska fel eller 
misslyckanden i sådana system jämfört med fel i bemannade system”, Svedberg, W. (2016), sid. 75. 
87 Se avsnitt 2.1 och 2.1.1 som behandlar HCT fordon, vilka tillåts att trafikera delar av vägnätet i Australien och 
under testperiod i Sverige.  
88 Eller som med det moderna begreppet ”affärsmodell”. Det finns dock inte en entydig definition av begreppet utan 
det tycks förekomma i olika variationer. Klart är däremot att begreppet myntades för första gången i en vetenskaplig 
artikel från 1957 (av Bellman Bellman, R., C. Clark, et al. [1957]) enligt Osterwalder, Alexander, Pigneur, Yves, Tucci, 
Christopher L., men började användas frekvent först i slutet på 1990-talet, se Osterwalder, A., Pigneur, Yves, Tucci, 
Christopher L. (2005). 
89 Som berörts är tanken att under en inledningsfas tillåta nivå 4 och 5 fordon på delar av det svenska vägnätet. Detta 
är dock inte nödvändigt men en sådan ordning kan tänkas rimligt utifrån försiktighetsprincipen.  
90 Det finns som bekant ett flertal utbildningar som ger yrkeslegitimation, t.ex. lärar-, läkar-, sjuksköterske-, 
socionomutbildning för att nämna några. Då trafiken blir alltmer komplex kan det finnas anledning att närmare 
undersöka även trafiklärarutbildning och komplettera denna med krav på utdrag från belastningsregistret, kunskap 
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Vem eller vilka som ska ansvara för yrkesutbildningen, liksom innehållet i denna, t.ex. kunskapskrav, 

utformning av vissa tester så som simultankapacitet, stresstålighet etc. är oklart och bör därför utredas mer 

grundligt.91  

Det finns anledning att särskilt uppmärksamma att begreppet ”miljöfarlig verksamhet” i miljöbalken i 

huvudsak är reserverad för fasta störningskällor, vilket framgår av uttrycket ”mark, byggnader eller 

anläggningar” som enligt Gabriel Michanek knyter an till fast egendom.92 När det gäller begreppet 

”trafikfarlig verksamhet” avses (enligt WS-ansvarsmodell) att ”utövandet och bedrivandet” av 

vägtrafikledningstjänster och andra systemtjänster utgör en verksamhet som kan medföra risk för att 

människor, egendom och miljö kommer till skada i samband med transporter. Av det följer att den 

verksamhet som bedrivs av vägtrafikledningscentralen menar jag bör omfattas av tillstånds- och 

anmälningsplikt enligt föreslagen lag om vägtrafikledning. Något som alltså inte knyter an till 

vägtrafikledningscentralens anläggning som en trafikfarlig verksamhet. Ett sådant förtydligande framstår 

som nödvändig då inte vägtrafikledningscentralen i sig utgör själva ”störningskällan”, d.v.s. om man utgår 

från miljöbalkens terminologi. Hur bestämmelser om trafikfarlig verksamhet samt tillstånds- och 

anmälningsplikt för sådan verksamhet ska utformas i detalj kräver en närmare undersökning. Exempelvis 

frågor om vilka tjänster som kan tänkas omfattas, vad som avses med risk och skada samt vad ”i samband 

med transporter” innebär. Viss vägledning torde kunna hämtas från miljöbalken, t.ex. bestämmelser om 

tillstånds- och anmälningsplikt för flygplatser, men även andra tillstånds- och anmälningspliktiga 

verksamheter så som taxitrafik. I sammanhanget förtjänas det att understrykas att lagstiftaren omöjligt kan 

förutse alla situationer och en sådan reglering är kanske inte heller eftersträvansvärt eftersom det riskerar att 

exkludera situationer som borde varit ”reglerade”. Ett problem som alltså kan uppstå vid rättsliga 

konstruktioner som innehåller uppräkningar av exempelvis olika intressen som hänsyn ska tas till men som 

inte avser att vara uttömmande. Som en följd av sådana rättskonstruktioner är att det inte sällan uppstår 

frågor om hur en avvägning och/eller viktning mellan de intressen som uppräknas i paragrafen ska göras. 

När det kommer till det tekniska området där utvecklingen sker i en mycket snabb takt riskerar sådana 

rättsliga konstruktioner dessutom att ganska snabbt bli obsoleta. Detta förhållande innebär att frågan om 

t.ex. vilka situationer som uttrycket ”i samband med transporter” innebär eller vilka tjänster som kan komma 

att omfattas, om föreslagen lag införs, menar jag bör överlämnas till rättstillämparen (domstolarna) som 

närmare kan fastställa gränserna för lagens tillämpningsområde och innehåll.  

Att införa krav på tillstånds- och anmälningsplikt för sådan verksamhet som enligt lagstiftningen definieras 

som ”trafikfarlig verksamhet” innebär att det står alla fritt att ansöka om att få starta en 

vägtrafikledningscentral, förutsatt att man uppfyller de förutsättningar som anges i lagen om 

vägtrafikledning. En sådan ordning skulle således inte strida mot grundläggande unionsrättsliga principer. 

Här åsyftas framförallt principen om etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster, företags och 

yrkesutövares rörlighet inom EU enligt artiklarna 26 (inre marknaden), 49–55 (etablering) och 56–62 

(tjänster) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Detta möjliggör även att t.ex. 

gruvnäringen och andra verksamheter, där nivå 4 och 5 fordon brukas i verksamheten, kan ansöka om 

tillstånd för att bedriva vägtrafikledningscentral endast för den egna kärnverksamheten. Det kan finnas 

                                                      

 

om t.ex. självkörande fordon, ITS-system etc. Se lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens som använder termen 
yrkeskompetensbevis. Lagen ställer krav på yrkeskompetensbevis för grundläggande kompetens och fortbildning för att 
få framföra gods- eller persontransporter (3 kap. 1 §).  
91 Det kan tänkas att (vissa) körskolor åläggs att ansvara för vägtrafikledarutbildning.  
92 Emellertid kan rörliga störningskällor beröras indirekt om sådana förekommer vid användningen av mark, 
byggnader eller anläggningar. Michanek anger flygplatser (fast anläggning som är miljöfarlig verksamhet) som 
exempel på en sådan störningskälla. För dessa råder tillståndsplikt, vars syfte är att kontrollera störningar från 
flygplan i samband med start och landning, Michanek, G. Miljöbalk (1998:808), lagkommentar (Karnov Internet). 
(not 340). Michanek hänvisar till prop. 1969:28, sid. 185 ff. där det konstateras att fasta trafikanläggningar ska 
hänföras till fast egendom som enligt de sakkunnigas förslag omfattar störning som omgivningen utsätts för genom 
buller, luftförorening o.d. från flygplatser, vägar och järnvägar. Ansvar tillskrivs den som driver trafikanläggningen, 
t.ex. väghållaren i fråga om allmänna vägar. 
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verksamheter som brukar nivå 4 och 5 fordon och som har behov av att regelbundet trafikera allmän väg, 

t.ex. malmtransporter från Kaunisvaaragruvan till Malmbanan, där det enligt min uppfattning förefaller 

omständligt att för varje transport skicka förfrågan till en ”allmän” vägledningscentral. För sådana näringar 

kan det tyckas motiverat att söka tillstånd för att bedriva vägtrafikledningscentral.  

Slutligen kan nämnas att gällande fråga om vem som är ”trafikansvarig” hos juridiska personer kan 

vägledning hämtas i t.ex. taxitrafiklag (2012:211). I taxitrafiklagen finns också straffbestämmelser bl.a. om 

taxiverksamhet bedrivits utan tillstånd och om brott mot bestämmelserna om taxiförarlegitimation. Dessa 

frågor aktualiseras också i det fall en ny lag om vägtrafikledning införs och med den en ny yrkeskategori. 

3.3.5. Flödesschema för aktivering av det automatiska körsystemet i privattrafik, i 
kollektivtrafik och i yrkestrafik 

För aktivering av det automatiska körsystemet, utgår WS-ansvarsmodell från, i privattrafik, att ägaren av 

fordonet, i yrkestrafik, att ägaren och/eller trafikansvarig för t.ex. ett åkeri, en taxiflotta, ett bussbolag och i 

kollektivtrafik, trafikansvarig i länstrafikbolag, förutsatt att det äger och är utförare av kollektivtrafik, skickar 

(1) en förfrågan till en vägtrafikledningscentral om beviljande av aktivering av det automatiska körsystemet. 

Nedan illustreras flödesschemat enligt WS-ansvarsmodell. 

 

Därefter sker (2) en fjärrstyrd identifikation och diagnosticering av fordonet från vägtrafikledningscentralen. 

Det senare för att kontrollera att samtliga funktioner för det automatiska körsystemet fungerar. En 

grundförutsättning för att det ska vara möjligt för vägtrafikledningscentralen att göra en fjärrstyrd 

diagnosticering av fordonet är att den, i enlighet med WS-ansvarsmodell, ges tillgång till olika 

fordonstillverkares mjukvaruprogram (programvaruägare).  

Exempelvis kan vägtrafikledningscentralen komma att behöva t.ex. kommunicera med ett fordons 

styrenheter och även för att omkoda och/eller uppdatera styrenheternas programvaror, s.k. On-Board-
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Diagnostics,93 för att det automatiska körsystemet ska fungera optimalt. Eftersom mjukvaruprogram av 

sådan karaktär representerar stora ekonomiska värden kan det tänkas att fordonstillverkare av olika skäl, 

t.ex. konkurrensskäl, inte önskar tillhandahålla mjukvaruprogram för att möjliggöra en diagnosticering av, 

för det automatiska körsystemet, centrala funktioner i hård- och mjukvara. Man skulle kunna tänka sig någon 

form av kontraheringsplikt mellan leverantörer av vägtrafikledningstjänst och andra systemtjänster och 

fordonstillverkare. Visserligen råder avtalsfrihet, men som bekant görs vissa avsteg från denna princip, t.ex. 

när det gäller försäkringsbolag. Emellertid torde det ligga i fordonstillverkares intresse att tillhandahålla 

mjukvaruprogram framtagna, utvecklade, anpassade och kontinuerligt uppdaterade till det egna varumärket 

eftersom det kan öka dennes marknadsandelar och försäljningsvolym, och inte minst ge (löpande) intäkter 

för användandet av dessa mjukvaruprogram. Det gäller i synnerhet om man utgår från att Sverige ställer 

krav på ett obligatoriskt trafikavtal/trafikabonnemang/trafiklicens för att få aktivera ett automatiskt 

körsystem oberoende fordonstyp eller fordonsmärke. Argumentet om konkurrensskäl som ett hinder för 

att tillhandahålla mjukvaruprogram förefaller föga övertygande då inget hindrar att fordonstillverkare själva 

söker tillstånd för att bedriva trafikfarlig verksamhet, vägtrafikledningscentral. Därigenom får 

fordonstillverkare i egenskap av trafikfarlig verksamhetsutövare tillgång till varandras mjukvaruprogram och 

på så sätt uppnås en form av jämviktsläge eller tillstånd.94  

Ytterligare skäl är att mjukvaruprogram redan idag är rättsligt skyddade genom immaterialrättsliga regler, 

t.ex. patent. Även utan existensen av vägtrafikledningscentraler finns det ingen garanti för att information 

om och i dessa program kan komma obehöriga tillhanda. Anställda inom hela fordonstillverkningsindustrin 

(här åsyftas t.ex. auktoriserade verkstäder, underleverantörer m.fl.) kan göra sig skyldiga till avtalsbrott 

eftersom det kan antas att bestämmelser om sekretess, förbud mot att bedriva konkurrerande verksamhet, 

förbud att vid avslutad anställning röja företagshemligheter etc. regleras i anställningsavtal.95 Min poäng är 

att vägtrafikledningscentralen inte utgör en konkurrent till fordonstillverkare utan en affärspart och 

avtalspart. I enlighet med detta synsätt torde vägtrafikledningscentralen gentemot varje fordonstillverkare i 

avtal till fullo reglera parternas mellanhavanden, vilket inkluderar sekretessavtal/klausuler och 

konkurrensklausuler samt frågor rörande ansvar, rättigheter, skyldigheter, skadestånd etc. Vad som 

ytterligare kan regleras i avtalet är vid påtalan om avtalsbrott hur en eventuell tvist mellan parterna ska slitas. 

Parterna kan komma överens om att en rättstvist inte ska avgöras i allmän domstol utan genom ett 

skiljedomsförfarande, här som ett sätt att begränsa oönskad spridning av t.ex. företagshemligheter eller för 

att undvika publicitet. När det gäller offentligrättsliga subjekt t.ex. myndigheter borde detta inte medföra 

några problem eftersom myndigheter redan idag tillhandahåller olika tjänster mot en kostnad. Det gäller 

exempelvis information från Transportstyrelsens olika register enligt lag (2001:558) och förordning 

(2001:650) om vägtrafikregister.   

WS-ansvarsmodell är tänkt att utgöra en rättslig infrastruktur för ett långsiktigt hållbart och trafiksäkert 

transportsystem, varmed en ny näring, infrastrukturnäring skapas. Termen infrastrukturnäring ska dock inte 

sammanblandas med begreppet rättslig infrastruktur vilket som framgått definieras som det eller de regelverk 

som omgärdar en viss typ av verksamhet och för dess verksamhet grundläggande rättsliga relationer.96 Det betyder att WS-

ansvarsmodell också tydligt visar vem som bär det straffrättsliga ansvaret, men även vilka (avtals)relationer 

och därmed de lagstiftningar och lagrum som kan aktualiseras gällande nivå 4 och 5 fordon. Eftersom 

forskningsrapporten har begränsats i omfång har det medfört att inte alla myndigheter, parter/aktörer och 

avtalsrelationer är utsatta i WS-ansvarsmodell. I föreliggande rapport har de för sammanhanget mest centrala 

myndigheter, parter/aktörer och avtalsrelationer valts ut. Det betyder att, förutom fordonstillverkares egna 

                                                      

 

93 Såvitt jag förstår finns diagnosuttag numera i alla nya bilar men även i arbetsmaskiner. Sådana anslutningar är 
standardiserade. Programmerbara styrenheter kan även förses med en larmfunktion om fel uppstår i styrsystem. 
94 Ett tillstånd som garanterar ömsesidig affärsmässigt förhållningssätt för immaterialrättsligt skydd. Där det 
”ömsesidiga” förhållningssättet i det här fallet handlar om ”skydd” men i förlängningen ”förstörelse”, kan associeras 
till begreppet ”terrorbalans” som rådde under kalla kriget.  
95 Se även lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. 
96 Se not 3. 
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tjänster, förutsätts vägtrafikledningscentralen i ett längre tidsperspektiv att samordna samtliga 

vägtrafikledningstjänster (ITS-system och andra systemlösningar) som idag tillhandahålls av myndigheter, 

fordonstillverkare och många fler. I sammanhanget finns det anledning att särskilt uppmärksamma EU-

kommissionens pressmeddelande den 10 januari 2017. Av pressmeddelandet framgår att EU-kommissionen 

föreslår ny lagstiftning för att skärpa integritetsskyddet för alla elektroniska kommunikationstjänster och 

samtidigt bana väg för nya affärsmöjligheter. Syftet är skapa nya möjligheter att behandla 

kommunikationsdata och stärka förtroendet för och skärpa säkerheten på den digitala inre marknaden. Ett 

bättre skydd på nätet antas kunna skapa nya affärsmöjligheter. WS-ansvarsmodell faller således helt inom 

ramen för den politiska målsättningen inom EU. Idag erbjuds splittrat olika ITS-system och andra 

systemlösningar av olika slag från såväl offentligrättsliga som privaträttsliga subjekt. Genom WS-

ansvarsmodell skapas en tydlig struktur som möjliggör en samordning av dessa. Härigenom används rätten 

som ett styrmedel för hur den rättsliga ”infrastrukturen” kring ITS-system och andra systemlösningar bör 

vara ordnade. Det är min bestämda uppfattning att Sverige kan leda det europeiska arbetet genom WS-

ansvarsmodell, d.v.s. utveckla ett långsiktigt trafiksäkert transportsystem som inte ger avkall på 

grundläggande rättsliga värden.97 Förutom att WS-ansvarsmodell möjliggör en introduktion av nivå 4 och 5 

fordon inom en relativt snar framtid, kan en ny marknad eller nya marknader och affärsmöjligheter skapas 

därigenom. En sådan ordning torde kunna motiveras utifrån såväl enskilda, konsumenters, näringslivets och 

samhällets intresse. I nästa kapitel behandlas särskilt det straffrättsliga ansvaret med utgångspunkt i WS-

ansvarsmodell. 

  

                                                      

 

97 Här inkluderas även försäkringsbranschen. WS-ansvarsmodellen kan tänkas underlätta frågor rörande tecknande av 
försäkring för inblandade parter. Se Svedberg, W. (2016), not 12, som behandlar försäkringsbranschens syn och 
strategi för att möta ökningen av självkörande fordon, samt avsnitt 4.2.7.  
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4. Förslag på nya straffbestämmelser i samband med att nivå 4 och 5 
fordon införs på allmän väg 

Hitintills har WS-ansvarsmodell som en idé om en rättslig infrastruktur för hur nivå 4 och 5 fordon kan 

introduceras på allmän väg inom en relativt snar framtid behandlat vilka relationer den berör och hur den 

operativt är tänkt att fungera i en introduktionsfas och i ett längre tidsperspektiv. I detta kapitel övergår jag 

till att behandla WS-ansvarsmodell utifrån en straffrättslig kontext.  

Principen om ultima ratio har pedagogiskt beskrivits av Anna Wetter. Enligt Wetter utgör ultima ratio ”[…] 

en abstrakt begränsningsprincip som riktar sig till lagstiftaren och ber denne att motivera varför det är 

nödvändigt att tillgripa en straffrättslig sanktion som medel för att uppnå ett lagstiftningssyfte”.98 Därutöver 

ska det finnas en balans mellan brottet som begåtts och sanktionen som utdöms. En bedömning som Wetter 

menar ska göras både i lagstiftningsskedet och i rättstillämpningen. Ett annat sätt att uttrycka principen är 

att kriminalisering bör utgöra en sista utväg eftersom straff är ”[…] en kraftig och relativt primitiv 

samhällsreaktion”,99 enligt Petter Asp, Magnus Ulväng och Nils Jareborg.  

Eftersom rätten, i vilken straffrätten är en del av, är ett öppet system som ständigt interagerar med sociala, 

politiska och ekonomiska krafter finns det anledning att noga överväga om det vid införande av nivå 4 och 

5 fordon på allmän väg finns behov av en ny kriminalisering. I rapporten Nya och gamla perspektiv på 

ansvar konstateras bl.a. att nuvarande regelverk och rättsliga konstruktioner för straffrättsligt ansvar, genom 

allmänna regler, begrepp och principer, inte är avpassade för självkörande fordon, samt att normen för 

mänskligt varande i rätten är en autonom individ. 

Studien visar att nuvarande nationella regelverk utgår från en fysisk person, ett rättssubjekt, som kan 

ställas till svars för sina handlingar. Rättssubjektet i sin tur baseras i grunden på föreställningar om 

människan som en autonom individ. Som sådan är hon rationell, moralisk och fri som inte låter sig 

påverkas av yttre faktorer. Ett problem är att tekniken i sig avser att helt eller delvis ersätta föraren. Det 

rättsliga synsättet skiljer sig markant från hur autonomi förstås inom AI, där graden av autonomi hos 

en robot avgörs av var människan befinner sig inuti, ovanför eller utanför beslutsloopen, d.v.s. den utgår 

från vilken relation […] [roboten] har till människan (föraren). Därigenom utmanar och förändrar 

ifrågavarande teknik på olika sätt de grundläggande rättsliga förutsättningarna kring frågan om ansvar, 

men också rättens syn på människan och hennes egenskaper och förmågor.100 

Det betyder att de olika nivåerna av autonomi som man för närvarande laborerar med inom AI, innebär 

att det självkörande fordonet i princip uppfyller de egenskaper och förmågor som idag tillskrivs endast 

människor. Inte för att det är fri och självständig från människan utan för att de står i relation till 

varandra.101 

Det kan argumenteras för att begreppet autonomi istället bör förstås som ett relationellt begrepp 

eftersom det inkluderar interaktionen mellan människa-maskin.102 Vad som ytterligare kan tilläggas är 

att den rättsliga föreställningen om individen kan ifrågasättas utifrån begreppet antropomorfism. Ordet 

kommer från grekiskans anthrōpos som betyder människa och morphē det vill säga form. Forskningen 

visar att människan har en naturlig (i biologisk mening) förmåga att både antropomorfisera – ge 

mänskliga drag åt något (djur, gudaväsen eller föremål) som inte är mänskligt och att ”skapa” en relation 

till det (här i betydelsen få känslor för sina robotar).[not utelämnad] Vidare tenderar människan att lita mer på 

autonoma system än på sitt egna mänskliga omdöme, d.v.s. även i de fall hon har belägg för att systemet 

har fel eller i något visst avseende är opålitligt. [not utelämnad] Om vi avser att straffa människor för deras 

gärningar är detta alltså en faktor som behöver beaktas vid frågor om ansvar eftersom människan 

tenderar att medvetet sätta sig själv utanför beslutsloopen. Generellt ställer AI juridikens principer och 

                                                      

 

98 http://www.uu.se/nyheter/nyhet-visning/?id=3086&area=2,6,10,16&typ=artikel&lang=sv. 
99 Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 48. 
100 Svedberg, W. (2016), sid. 9. 
101 Svedberg, W. (2016), sid. 67-68. 
102 Svedberg, W. (2016), se referatavsnitt. 
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begrepp på sin spets, och i synnerhet straffrättens. Mot denna bakgrund, att människor tenderar att 

antropomorfisera samt att medvetet ställa sätta sig själv utanför beslutsloopen, kan man då verkligen 

tala om människor som autonom, moralisk, fri, förnuftig, rationell, omdömesgill, förståndig eller 

insiktsfull? Om så, kan även robotar (automatiserade fordon) anses uppfylla ovanstående syn på 

rättssubjektet, d.v.s. kan de tillskrivas ansvar, eller kan de tillskrivas ansvar i olika grader? Hur ska vi se 

på autonomi och den ”fria” viljan som traditionellt anses känneteckna människan eller vara en mänsklig 

egenskap?103 

Mot ovan beskrivna bakgrund anges nedan de mest centrala skälen för att ett särskilt brott, s.k. framkallande 

av fara för trafiksäkerheten bör införas. Vidare diskuteras en anpassning av vissa brottstyper vid en introduktion 

av nivå 4 och 5 fordon på allmänna vägar. Här avses i första hand sabotagebrott, kapning och lag (2003:148) 

om straff för terroristbrott. Det finns sannolikt behov av fler anpassningar men till följd av tids- och 

utrymmesskäl har ett urval gjorts där nämnda brottstyper bedömts som mest centrala att behandla i 

föreliggande rapport.  

4.1. Ett särskilt brott framkallande av fara för trafiksäkerheten föreslås  

Med grund i WS-ansvarsmodell bedöms den som bedriver en vägtrafikledningscentral vara den som ska 

bära det straffrättsliga ansvaret vid en introduktion av nivå 4 och 5 fordon på allmänna vägar. Som rubriken 

antyder föreslås ett nytt brott framkallande av fara för trafiksäkerheten införs i antingen brottsbalk (1962:700) 

eller i specialstraffrätten, t.ex. i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. När det automatiska 

körsystemet inte är aktiverat ska föraren bära straffansvar enligt nuvarande regelverk. I övriga hänseenden 

gäller vad som är stadgat enligt nuvarande regelverk avseende förares och ägares ansvar.104 Det senare 

betyder exempelvis att ägaren, oberoende automatiseringsnivå, fortsatt ska ansvara för fel och brister 

avseende fordonets trafiksäkerhets- och miljöegenskaper. Vidare har ägaren en skyldighet att se till att 

föreskrivna besiktningar genomförs samt att betala t.ex. fordonsskatt, trängselskatt, felparkeringsavgift och 

överlastavgift.105 Detsamma gäller skyldigheten att ha en trafikförsäkring för ett påställt fordon enligt 2 § 

trafikskadelag (1975:1410), d.v.s. förutom den licens, det abonnemang eller liknande som förutsätts tecknas 

mellan ägare av nivå 4 och 5 fordon och vägtrafikledningscentralen. I lagen (2001:558) om vägtrafikregister 

anges även grundläggande bestämmelser om fordonsregistrering eftersom dessa uppgifter ligger till grund 

för uttag av fordonsskatt. Den rättsliga grunden för detta är att föreskrifter om skatt som bekant ska 

meddelas genom lag (8 kap. 3 § RF). I författningarna vägtrafikskattelag (2006:227) (VtsL) och lag (2006:228) 

med särskilda bestämmelser om fordonsskatt (LFS) finns bestämmelser om uttag av fordonsskatt m.m. 

Skattskyldig enligt 2 kap. 4 § VtsL är ägaren av fordonet. Motsvarande bestämmelse finns i 5 § LFS.  

Den straffbelagda gärningen106 är att uppsåtligt eller oaktsamt107 bevilja108 aktivering av det automatiska 

körsystemet (nivå 4 och 5 fordon) när ett sådant beviljande inte borde ha skett. Här åsyftas situationen att 

en förfrågan om beviljande av det automatiska körsystemet inte skulle beviljats efter (1) en fjärrstyrd 

diagnosticering av fordonet, och/eller vid en registerkontroll, eller (2) efter kontakt med drift, 

sambandscentraler/terminaler enligt fastslagna rutiner. Det senare avser en situation där t.ex. SMHI 

                                                      

 

103 Svedberg, W. (2016), sid. 67. 
104 Någon annan ordning skulle enligt min bedömning framstå som orimlig. 
105 Bestämmelsen i lagen (2001:558) om vägtrafikregister 5 § 1 st. a) möjliggör en kontroll av att en fordonsägare 
fullgör de skyldigheter som ålagts henne enligt olika (och andra) författningar. 
106 Notera att gärningsbegreppet utgör ett samlande begrepp och inkluderar både handlingar och underlåtenhet. 
107 Om gränsdragningen mellan gärningsculpa och personlig culpa, se Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 
150; Svedberg, W. (2016), sid. 42 ff. 
108 En grundläggande förutsättning för bedömning om huruvida ett brott har begåtts är att något har inträffat, vilket 
kommer till uttryck i BrB 1:1. Enligt den föreslagna straffbestämmelsen utgör ”beviljandet” av aktivering av det 
automatiska körsystemet när ett sådant beviljande inte borde ha skett en brottslig gärning, förutsatt att gärningen 
begåtts uppsåtligen eller oaktsamt.  
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(vädertjänstcentral) har utfärdat en klass 1, 2 eller 3 varning i en viss zon,109 och som av olika skäl innebär 

stora risker för trafiksäkerheten om det automatiska körsystemet beviljas aktivering.  

Som bekant finns straffbestämmelsen framkallande av fara för annan (BrB 3:9 §) som faller under brotten mot 

person i tredje kapitlet i brottsbalken. I förhållande till detta brott förtjänar den föreslagna 

straffbestämmelsen framkallande av fara för trafiksäkerheten ytterligare några kommentarer. Den förra stadgar 

att utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig 

sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till böter eller fängelse i högst två år. För ansvar krävs grov 

oaktsamhet, kravet gäller både gärningsculpa och personlig culpa, enligt Nils Jareborg och Sandra Friberg.110 

Bestämmelsen är subsidiär i förhållande till andra lagrum i BrB kap. 3, men även till brott i specialstraffrätten 

t.ex. vårdslöshet i trafik, 1 § i lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL). De allvarligaste fallen av 

att en person försätts i livsfara eller annan svår fara är straffbelagda i BrB kap. 13 som allmänfarliga brott.111  

Viktigt att understryka i sammanhanget är att brottet framkallande av fara för annan förutsätter att faran måste 

vara konkret, d.v.s. att ”[…] konkret fara förelegat för skada i det enskilda fall som är föremål för 

bedömning”.112 Enkel uttryckt, att en viss person faktiskt hade kunnat drabbas av följden, men däremot 

behöver faran inte ha uppstått samtidigt som den ”fareskapande” gärningen företogs.113 Straffrätten skiljer 

på tre typer av faredelikt: konkreta faredelikt, abstrakta faredelikt och delikten med presumerad fara. De 

abstrakta faredelikten ställer inte krav på konkret fara men förutsätter någon sorts möjlighetsbedömning, 

som ”[i]nte sällan handlar […] om att bedöma om en gärning typiskt sett, dvs. inte i det enskilda fallet, kan 

leda till en viss skada”.114 Den tredje typen, presumerad fara, innebär en konstruktion av brottsdefinition 

som beskriver en gärning som presumeras vara farlig i något hänseende. Detta kan jämföras med de förra 

faredelikten, där brottdefinitionen uppställer en viss typ av rekvisit. Om presumerad fara, skriver Petter Asp, 

Magnus Ulväng och Nils Jareborg (fortsättningsvis Asp m.fl.) följande: 

Denna presumtion kan inte motbevisas; frågan om fara eller inte farlighet kan överhuvudtaget inte bli 

föremål för prövning i en rättegång. Det är med andra ord enbart lagstiftarens farebedömning som är 

inblandad. Det rättspolitiska motivet för kriminalisering innefattar att gärningar av ifrågavarande typ 

ibland, normalt eller ofta medför fara för något skyddsvärt intresse. Exempel på denna typ av delikt är 

t.ex. rattfylleri (TBL § 4).115  

Avsikten här är inte att fördjupa sig alltför mycket i olika lagtekniska möjliga lösningar men det finns ett 

pedagogiskt värde i att, om än översiktligt, beskriva olika lagtekniska konstruktioner. Emellertid bör det 

                                                      

 

109 Se SMHI:s olika varningsdefinitioner och klassindelningen av dessa samt riskdefinitioner, 
http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningsdefinitioner. När det gäller andra ledet får en närmare 
utredning om när beviljande av aktivering av det automatiska körsystemet inte ska ske. Den frågan kan lämpligen 
behandlas i samband med frågor om tillstånds- och anmälningsplikt och utformning av vägtrafikledarutbildning 
utreds närmare. Det kan tänkas att inte alla varningar från drift- och sambandscentraler/terminaler bör föranleda ett 
beslut om att beviljande av aktivering av det automatiska körsystemet inte ska ske, utan att varningar från endast 
vissa utpekade drift- och sambandscentraler/terminaler regelmässigt ska leda till att förfrågan inte beviljas, där andra 
varningar kan överlåtas till vägtrafikledaren att göra en bedömning. Ytterligare alternativ är att varningar kan hanteras 
på så sätt att det först vid ett visst antal (kumulerade) varningar från drift- och sambandscentraler/terminaler ska leda 
till att förfrågan inte beviljas, undantaget de varningar som regelmässigt ska leda till att förfrågan inte beviljas. 
110Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P. och Ulväng, M. (2015), sid. 36-37. 
111 Jareborg, N. och Friberg, S. (2010), sid. 33. Rekvisitet allmän fara för annans liv och hälsa innebär att minst en 
person ska ha blivit utsatt för fara och att den som utsätts för den konkreta faran ska framstå som representant för 
en till antalet större bestämd krets av personer eller för en större obestämd krets av personer. Det innebär att konkret 
fara inte har inträtt och därmed att brottet inte är fullbordat om en farokälla neutraliseras innan någon kommit in i 
farozonen. Jareborg och Friberg exemplifierar med det fallet att en förgiftad brunn fylls igen, eller att förgiftat 
livsmedel som saluförts förstörs innan någon köper det, se Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 110-111. 
112 Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 100. 
113 Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P. och Ulväng, M. (2015), sid. 36. 
114 Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 101. 
115 Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 101. 

http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/varningsdefinitioner
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påpekas att gränserna mellan faredelikten är flytande. Det synsätt som företräds av Lernestedt, d.v.s. att de 

intressena som skyddas i straffrätten utgör en pyramidformad hierarki, där skyddet för liv utgör toppen av 

hierarkin. Att trafiksäkerheten utgör ett av rättsordningen skyddsvärt och självständigt intresse. Vidare att 

nollvisionen är ett långsiktigt mål för trafiksäkerheten menar jag sammantaget motiverar att det föreslagna 

brottet bör utgå från antingen abstrakt faredelikt eller delikten med presumerad fara. Farebedömningen i 

ifrågavarande brott utgår från grundtanken att gärningen bedöms allvarligt äventyra trafiksäkerheten som 

kan innebära att människor dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, men även att egendom och 

miljö kan komma till skada.116 Det betyder att det straffbara området utvidgas eftersom straffansvar kan 

aktualiseras inte endast om konkret fara förelegat utan också i fall där sådan fara inte förelegat. Det skulle 

kunna tänkas en brottsbeskrivning enligt följande: 

Den som oaktsamt beviljar aktivering av ett automatiskt körsystem (nivå 4 och 5 fordon) och därigenom 

framkallar fara för trafiksäkerheten döms för framkallande av fara för trafiksäkerheten till fängelse, lägst 

N och högst N år. 

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst N och högst N år. 

Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst N och högst N år, eller på livstid.  

Det bör av ordalydelsen även framgå när ett sådant beviljande inte borde ha skett mot bakgrund av 

legalitetsprincipen, däribland förbudet mot analogisk lagtillämpning. Exempelvis ”den som oaktsamt 

beviljar aktivering av ett automatiskt körsystem (nivå 4 och 5 fordon) i strid med lag, annan 

författning, tillstånd, standard eller liknande och därigenom framkallar fara för trafiksäkerheten 

döms för framkallande av fara för trafiksäkerheten”.117 Den straffbara gärningen, genom den 

kontrollerade handlingen, är att bevilja aktivering av det automatiska körsystemet när ett sådant beviljande inte 

borde ha skett. Gärningen anses vara föremål för individens kontroll, uppsåt eller oaktsamhet, som alltså 

utgör den moraliska grunden för klander. Och straffbar underlåtenhet, genom att inte avbryta ett orsaksförlopp, 

d.v.s. att låta något ske istället för att förhindra att det sker, där underlåtenheten innebär ett otillåtet 

risktagande i förhållande till en viss följd samt i förhållande till underlåtenheten att personen har uppsåt eller 

är oaktsam på sätt som krävs. För straffbar underlåtenhet krävs det emellertid att vägtrafikledningscentralen 

(t.ex. vägtrafikledare) förutsätts ha någon form av garantställning.118 Det förefaller inte vara särskilt 

problematiskt att hävda att det finns särskild anledning för den underlåtande att ingripa eftersom hon eller 

han befinner sig i en sådan position (vägtrafikledare) att hon eller han kan sägas vara skyldig att vidta den 

handling som underlåtenheten avser. Förväntansgrundlaget är på så sätt av kvalificerad natur.  

Vad gäller fråga om uppsåt och/eller oaktsamhet för straffansvar innebär ändringen 1994 i 1 kap. 2 § BrB 

att det uttryckliga kravet på uppsåt som gällde för brott enligt BrB utvidgades till att gälla alla 

straffbestämmelser, d.v.s. även de som ligger utanför BrB. Det innebär att om straffbestämmelsen 

framkallande av fara för trafiksäkerheten införs och om oaktsamhet ska vara straffbar måste detta uttryckligen 

                                                      

 

116 Man bör hålla i minnet distinktionen mellan skadedelikt och faredelikt, där skada kan syfta på högst olikartade 
skador, vidare att dessa inte bör sammanblandas med den av Asp m.fl. avvisade distinktionen mellan effektdelikt och 
beteendedelikt. De förra kräver förutom en handling eller underlåtenhet även en viss följd, men där en sådan följd inte 
krävs vid beteendedelikten. Kritiken består i att det inte är möjligt att påstå att det skulle finnas vissa 
brottsbeskrivningar som förutsätter följder som i tid och rum är skilda från själva handlingen, medan andra inte gör 
det, eftersom det inte finns en brottstyp som inte i ett konkret fall kan analyseras i mönstret handling – följd. För en 
närmare beskrivning av termerna, se Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 100 ff. och 83 ff.  
117 Eftersom det i nuvarande situation är svårt att veta vilka säkerhetsrutiner eller standarder som bör krävas för 
beviljande av aktivering av ett automatiskt körsystem samt kunskap om utformning och innehåll i tillstånd och krav 
eller villkor som följer av tillståndet ges här exempel på en generell formulering. 
118 Avseende straffbar underlåtenhet, brottsindelningen i kommissivdelikt och ommissivdelikt, distinktionen mellan 
äkta och oäkta underlåtenhetsbrott, garantlära och garantställning, se Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010); 
Svedberg, W. (2016), sid. 43-52. 
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anges i lagtexten.119 Vid den straffrättsliga bedömningen torde likgiltighetsuppsåt kunna föranleda 

straffansvar som i kognitivt hänseende innebär att gärningspersonen har en misstanke, och voluntativt att 

följdens inträde inte utgör ett skäl för att avstå från gärningen.120 Gärningspersonen är likgiltig inför följden 

(eller olika följder) och omständigheterna.121 Genom misstanke föreligger oaktsamhet eller en likgiltighet 

inför risken för följden, där gärningen innefattar ett otillåtet risktagande. Skillnaden mellan 

likgiltighetsuppsåt och oaktsamhet är att det förra kräver insikt om följden och att gärningspersonen ”[…] 

accepterar eller godtar följden och omständigheterna”,122 d.v.s. det voluntativa elementet måste vara uppfyllt 

för att uppsåt alls ska anses föreligga. De följder som åsyftas är fara för trafiksäkerheten som innebär en risk 

för att människor dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, men även att egendom och miljö 

kan komma till skada. 

4.2. Anpassning av sabotagebrott, kapning och lag (2003:148) om straff för 
terroristbrott 

Ny teknologi skapar inte endast positiva värden för samhället utan den kan även komma att användas i mer 

ljusskygga verksamheter. Som beskrivits i forskningsrapportens inledande avsnitt ingår i 

forskningsuppgiften att analysera hur en framtida brottslighet kan ta sig uttryck i förhållande till självkörande 

fordon. Jämfört med föregående avsnitt, som är mer fakta- och detaljrika, är framställningen i föreliggande 

avsnitt av mer reflekterande och resonerande karaktär. Skälet till detta är att det är mycket svårt att förutsäga 

den uppfinningsrikedom som människor besitter, om än missriktad sådan. Emellertid görs här djärva försök 

att ändå ta sig an uppgiften. Det bör understrykas att syftet inte är att i detalj redogöra för utvalda brott i 

förhållande till nivå 4 och 5 fordon eftersom det skulle ta alltför stort utrymme i anspråk.  

En teknologi som innebär att ett automatiskt körsystem helt kan ersätta föraren och i förlängningen, likt en 

drönare kan fjärrstyras, utgör ett allvarligt hot mot enskilda och samhället om den används i illegala syften, 

eller för att utöva våld eller hot om användning av våld, mot civilsamhället i syfte att skapa skräck eller utöva 

tvång på en regering eller andra erkända internationella samfund.123 Utan större ansträngningar kan det 

konstateras att det systematiska användandet av våld och förstörelse riktat mot enskilda och hela samhällen 

inte endast utövas av stater, utan att dåd utförs i stor utsträckning av olika terrororganisationer och på senare 

år Islamiska staten (IS). Terrordåd som har skakat samhällen i sina grundvalar. Därutöver tillkommer våld 

utförda av den mer eller mindre organiserade brottsligheten samt av enskilda individer med någon form av 

förvrängd ideologi eller verklighetsuppfattning. Mot denna bakgrund finns det anledning att se över vissa 

brott som kan behöva anpassas i samband med en introduktion av ny teknologi. De brott som åsyftas i 

denna forskningsrapport är sabotagebrott, kapning och lag (2003:148) om straff för terroristbrott. I 

sammanhanget kan nämnas att regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en särskild utredare med 

uppdrag att se över den straffrättsliga terrorismlagstiftningen.124 Bland annat ska utredaren göra en 

systematisk översyn av den straffrättsliga lagstiftningen på terrorismområdet och föreslå en ny samlad 

reglering. Motivet är att nuvarande regelverk anses oöverblickbara eftersom ”Sveriges straffrättsliga 

lagstiftning på terrorismområdet har tillkommit vid skilda tillfällen och huvudsakligen för att genomföra 

                                                      

 

119 Åberg, K. Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, lagkommentar, Karnov internet. (not 14). Se även prop. 
1993/94:130, sid. 20 ff. och 66 ff.  
120 För en närmare redogörelse om straffrättens uppsåtsformer samt uppsåtsbegreppets kognitiva och voluntativa 
element, se Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 310 ff. Detta behandlas även i Svedberg, W. (2016), sid. 
39 ff. 
121Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 321 ff.; Svedberg, W. (2016), sid. 39–43. 
122 Asp, P., Ulväng, M. och Jareborg, N. (2010), sid. 322. 
123 Här kan även nämnas en populärvetenskaplig skrift av forskningsprojektet Hot och möjligheter med framtida 
teknologier som har finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap under åren 2007 till 2011. 
Emellertid fokuserar en stor del av denna på själva teknologin, t.ex. frågor om etik i autonoma system, se 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Hot och möjligheter med framtida teknologier: Från förutsägelse till 
förberedelse (Rapport MSB 314). 
124 Dir. 2017:14. 
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olika internationella förpliktelser inom ramen för bl.a. FN, Europarådet och EU. […] Det är därför angeläget 

att se över regelverket i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering”.125 Vidare 

framhålls i direktivet att den föreslagna regleringen ska vara förenlig med ett väl fungerande skydd för 

grundläggande fri- och rättigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2019. I samband med 

denna översyn vore det tänkbart att genom ett tilläggsdirektiv ange att i översynen av den straffrättsliga 

lagstiftningen på terrorismområdet även ingår att belysa hot och möjligheter med framtida teknologier.  

Det scenariot som jag föreställer mig är när nivå 5 fordon trafikerar det allmänna vägnätet helt på egen hand. 

Det är då tänkbart att sådana fordon som kan innefatta allt från bilar, lastbilar, färdtjänstfordon, skoltaxi- 

och bussar, bussar, taxi till varubudfordon av olika slag används på sätt som uppfyller de rekvisit som anges 

för sabotagebrott och kapning samt i lag (2003:148) om straff för terroristbrott. När det gäller sabotagebrott, 

om WS-ansvarsmodell genomförs, finns det risk för attentat mot vägtrafikledningscentraler vilket närmast 

till hands kan jämföras med brottet sabotage (BrB 13:4 §) som stadgar: 

Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, 

rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av [trafiksäkerhet eller trafiksäker infrastruktur], 

allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande 

av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, 

dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom 

skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln 

eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för 

allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft [min anmärkning]. 

grovt sabotage (Brb 13:5 §): 

Är brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sabotage till fängelse på viss tid, lägst två 

och högst arton år, eller på livstid. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom framkallats fara för rikets 

säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet. 

och eventuellt flygplatssabotage (BrB 13:5b §).  

Den som 

1. använder allvarligt våld eller hot om sådant våld mot någon som befinner sig på en flygplats som är 

öppen för internationell trafik, 

2. förstör eller allvarligt skadar en anordning, som hör till en sådan flygplats eller som används för 

flygplatsens trafik, eller ett luftfartyg, som inte är i trafik men är uppställt på flygplatsen, eller 

3. med användande av våld eller hot om våld omintetgör verksamhet som bedrivs på en sådan flygplats, 

döms, om gärningen är ägnad att framkalla fara för flygplatsens funktion eller för säkerheten vid denna, 

för flygplatssabotage till fängelse i högst fyra år. 

Är brottet att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två och högst arton år, eller på livstid. 

Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om därigenom framkallats fara för flera 

människoliv eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. 

Brottsbeskrivning anger inte på vilket sätt våld eller hot om sådant våld, eller att förstöra eller allvarligt skada 

ska ske. I den rättsvetenskapliga litteraturen framgår att vägledning inte heller går att få i förarbeten eller 

praxis. Emellertid är det klart att våldet som utförs eller som det hotas med måste vara av allvarligt slag.126 

                                                      

 

125 Dir. 2017:14, sid. 3. 
126 Ulväng, M., Jareborg, N., Friberg, S. och Asp, P. (2014), sid. 31. 
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Här kan antas att nivå 5 fordon som lastats med sprängmedel avsedd att detonera vid en 

vägtrafikledningscentral faller under våld av allvarligt slag. Möjligen är det så att en vägtrafikledningscentral 

inte är öppen för allmänhet på samma sätt som en flygplats. Det jag önskar fästa uppmärksamhet på är 

emellertid uttrycket ”om gärningen är ägnad att framkalla fara för flygplatsens [vägtrafikledningscentralens] 

funktion”. Flygledartorn borde omfattas av ovanstående uttryck. Det är viktigt att komma ihåg att sabotage 

inte behöver riktas direkt mot en vägtrafikledningscentral utan kan riktas mot andra objekt som på olika sätt 

kan framkalla fara för vägtrafikledningscentralens funktion. Exempelvis orsakade att fel i Telias system den 

19 maj 2016 flygstopp i Sverige, där 113 flygningar till och från Sverige fick ställas in. Något som föranledde 

ett möte på näringsdepartementet dagen därpå mellan Luftfartsverkets generaldirektör Olle Sundin och 

infrastrukturminister Anna Johansson. Två av de tre system som flygledningen använder larmade. Beslutet 

att stänga av all flygtrafik baserades på att bara ett fungerande system för radar och telekommunikationer 

fungerade.127 Felet innebar att datakommunikationen mellan flygtrafikmyndigheten LFV:s kontrollcentraler 

i Stockholm och Malmö och mellan kontrollcentraler och flygledartorn inte fungerade, vilket är en 

förutsättning för att kunna bedriva flygtrafikledning eftersom där utbyts data t.ex. väderdata och färdplaner 

diskuteras. Utöver stoppet i flygtrafiken var det biljettkaos hos SJ samt hade telekommunikationsmaster 

blivit saboterade eller skadade. I samband med dessa haverier konstaterade Svante Werger, 

kommunikationsdirektör vid Myndigheten för samhällsskydd (MSB) följande: ”Om man tänker sig ett 

angrepp där någon försöker skada Sverige är det självklart intressant att slå mot kommunikationen”.128 

Störningar i den digitala infrastrukturen som ovanstående incidenter visar på samhällets sårbarhet.  

Samma scenario avses när det gäller kapning med den skillnaden att det rör sig om ett attentat riktat mot 

fordon som används i förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare. Det är alltså fullt tänkbart 

att nivå 4 och 5 fordon används på sätt som uppfyller förutsättningar för likartade gärningstyper. Här åsyftas 

kapning (BrB 13:5a st.1 §) eller sjö- och luftfartssabotage (BrB 13:5a st.2 §). Enligt Asp m.fl. ska vid 

konkurrens mellan BrB 13:4-5 och särregleringen i Brb 13:5a eller 13:5b de senare brottstyperna ges 

företräde, och enligt ordalydelsen går kapning (BrB 13:5a st.1 §) före sjö- och luftfartssabotage (BrB 13:5a 

st.2 §).129  

Den som genom olaga tvång bemäktigar sig eller ingriper i manövreringen av 

1. ett luftfartyg, 

2. ett fartyg, som används i civil yrkesmässig sjöfart för befordran av gods eller passagerare, bogsering, 

bärgning, fiske eller annan fångst, eller 

3. en buss, en tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg, spårväg eller tunnelbana, som 

används i förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare, 

döms för kapning till fängelse i högst fyra år. Detsamma gäller den som genom olaga tvång bemäktigar 

sig en plattform i havet som är avsedd för verksamhet för utforskning eller utvinning av naturtillgångar 

eller för något annat ekonomiskt ändamål. 

Den som i annat fall 

1. förstör eller allvarligt skadar ett sådant fartyg eller en sådan plattform som anges i första stycket eller 

ett luftfartyg i trafik, eller 

2. vidtar en åtgärd som är ägnad att framkalla fara för säkerheten för ett sådant fartyg eller en sådan 

plattform som anges i första stycket eller för ett luftfartygs säkerhet under flygning 

                                                      

 

127 https://www.svd.se/fortsatt-utredning-trots-fel-hos-telia.  
128 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22857161.ab.  
129 Ulväng, M., N. Jareborg, S. Friberg and P. Asp (2014), sid. 48.  

https://www.svd.se/fortsatt-utredning-trots-fel-hos-telia
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article22857161.ab
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döms för sjö- eller luftfartssabotage [väg- eller infrastruktursabotage] till fängelse i högst fyra år [min 

anmärkning]. 

Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst två 

och högst arton år, eller på livstid. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om 

därigenom framkallats fara för flera människoliv eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. 

Som framgår omfattas enligt ordalydelsen buss, tung lastbil eller ett maskindrivet spårfordon på järnväg 

spårväg eller tunnelbana som används i förvärvsverksamhet för befordran av gods eller passagerare. Med 

förvärvsverksamhet avses i paragrafen den definition som står att finna i yrkestrafiklag (2012:210) samt ”[…] 

alla andra typer av transporter av gods eller passagerare som sker förvärvsmässigt inom ramen för ett 

affärsdrivande företag”.130 Vad gäller begreppen buss och tung lastbil och maskindrivet spårfordon på 

järnväg, spårväg eller tunnelbana hänvisas till i 2 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner samt 

järnvägstrafiklagen (1985:192) och lag (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg.131 Beträffande 

vad som utgör olaga tvång gäller samma som för brottet olaga tvång (BrB 4:4 §). Enligt Josef Zila ska ”[v]id 

personskada tillämpas bestämmelserna i 3 kap. i konkurrens med förevarande paragraf. Brott enligt 12 kap. 

om skadegörelse och 13 kap. 4 § om sabotage konsumeras. Ansvar för kapning konsumerar ansvar för olaga 

tvång enligt 4 kap. 4 §”.132 Som synes täcker brottsbeskrivningarna för kapning och sjö- eller 

luftfartssabotage delvis det scenario som beskrivits ovan. Avsikten här är att uppmärksamma att vissa 

ändringar kan komma att behöva göras men framförallt att belysa nivå 4 och 5 fordon i förhållande till 

angivna brottstyper, som i allt väsentligt utgör brott mot allmänheten och staten.  

Vad gäller organiserad brottslig verksamhet och enskilda personers handlande är det svårt att se nya 

handlingar eller underlåtenhet som aktualiserar frågan om kriminalisering. Det är högst sannolikt att nivå 4 

och 5 fordon kan användas för att begå brott, t.ex. användas vid rån eller grovt rån (BrB 8:5-6 §§), eller 

tillgrepp av fortskaffningsmedel (8:7 §), men det rör sig då om gärningar som redan idag är kriminaliserade. 

Emellertid kan det finnas skäl att se över vilka brottstyper som är teknikneutrala, och vilka som inte är det. 

Befintliga brottstyper som inte är teknikneutrala kan komma att behöva ses över och ändras i samband med 

att nivå 4 och 5 fordon introduceras på allmän väg.133 Mot bakgrund av WS-ansvarsmodell kan både 

teknikneutrala brottstyper och de som inte är det aktualiseras när det automatiska körsystemet är inaktiverat. 

Detta eftersom det vid aktivering av automatiska körsystemet ska som huvudregel 

vägtrafikledningscentralen bära det straffrättsliga ansvaret. Vad gäller bevisbördan vilar denna på åklagaren. 

Det kan finnas fall där vägtrafikledningscentralen beviljat aktivering av det automatiska körsystemet 

exempelvis baserat på felaktig134 information från ett eller flera drift- och sambandscentraler/terminaler när 

ett sådant beviljande inte skulle ha givits. Ett sådant fall kan leda till en friande dom då varken uppsåt eller 

oaktsamhet föreligger. Emellertid skiljer sig en sådan situation inte mot vad som idag gäller för straffansvar. 

En annan sak är att vägtrafikledningscentralen kan rikta skadeståndsanspråk mot en drift- och 

sambandscentral/terminal med hänvisning till kontraktsbrott, men det sker i så fall på sedvanliga 

avtalsrättsliga grunder. Beroende på om motparten är ett offentligrättsligt (t.ex. en myndighet) eller 

privaträttsligt subjekt som givit felaktig information kan andra regler aktualiseras vilket behandlas längre 

fram.  

                                                      

 

130 Zila, J. Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet. (not 654). 
131 Zila, J. Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet. (not 652 och 653). 
132 Zila, J. Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet. (not 660). 
133 Det gäller även ett flertal fordons-, väg- och trafiklagstiftningar, t.ex. definitioner i olika författningar så att nivå 4 
och 5 fordon omfattas.  
134 Den felaktiga informationen kan bero på den mänskliga faktorn eller tekniska fel. 
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4.3. Behov av anpassning av brottet dataintrång eller en ny kriminalisering 

Brottet dataintrång och grovt dataintrång135 (BrB 4:9c) kan aktualiseras. I WS-ansvarsmodell kan det röra 

sig om terrorist-, stats och individangrepp mot vägtrafikledningscentral, drifts- och 

sambandscentral/terminal, men också om ett angrepp genom intrång i det automatiska körsystemet. De 

senare avser någon form av manipulering av det automatiska körsystemet där program omkodas eller 

omprogrammeras för olika syften. Av bl.a. detta skäl är diagnosticering av nivå 4 och 5 fordon vid förfrågan 

om aktivering av det automatiska körsystemet viktig, d.v.s. förutom för att se över systemets prestanda och 

funktioner. Sådana angrepp som beskrivits ovan är riktad mot samhällets centrala infrastruktur och enligt 

min uppfattning bör de betraktas som mycket allvarliga eftersom de kan påverka trafiksäkerheten och ytterst 

förorsaka att människor dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor, men även att egendom och 

miljö kan komma till skada. Nuvarande brottsbeskrivning täcker i stort sett ovanstående aspekter. Det är 

däremot högst tveksamt om brottsbeskrivningen täcker ett angrepp genom intrång i det automatiska 

körsystemet.  

Som Asp m.fl. uttryckt saken handlar dataintrång primärt om att någon ”hackar” sig in i ett datasystem, 

d.v.s. ”[…] hämtar information eller ändra den information som finns lagrad där, alternativt påverkar 

systemets funktionalitet”.136 För att angrepp genom intrång i det automatiska körsystemet ska omfattas av 

brottet dataintrång eller grovt dataintrång krävs att brottsobjektet gäller uppgifter som är avsedda för automatiserad 

behandling. Av förarbetena framgår att begreppet ”[…] omfattar alla uppgifter, dvs. fakta, information eller 

begrepp, som uttrycks i en för en dator anpassad och läsbar form omfattas av bestämmelsen. I detta ligger 

att även program av olika slag omfattas”.137 Vidare ska gärningen bestå i att bereda sig tillgång till sådana 

uppgifter som nämnts ovan, att ändra, utplåna eller blockera en sådan uppgift eller i register för in en sådan 

uppgift. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindar användningen 

av en sådan uppgift. Av den rättsvetenskapliga litteraturen framgår att intrånget, att bereda sig tillgång, inte 

behöver skett i något särskilt syfte, t.ex. för att skada någon samt krävs inte att någon säkerhetsåtgärd 

kringgås. Vidare kan ändring eller utplåning vara mer eller mindre omfattande och åtgärden kan riktas mot 

en uppgift eller genom ändring av ett program och slutligen att blockering av en uppgift kan röra sig om 

t.ex. spridning av ett sabotageprogram. Exempel på det senare är datavirus, en logisk bomb, en trojan eller 

en datamask.138 Om gärningen är olovlig straffbeläggs även genom någon annan liknande åtgärd allvarligt 

stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. I förarbetena utvecklas detta enligt följande:  

Det straffbara förfarandet tar alltså sikte på åtgärder som verkar på ett sådant sätt att de stör eller hindrar 

att sådana uppgifter kan användas på avsett sätt. Som exempel på sådana åtgärder kan nämnas 

tillgänglighetsattacker eller överbelastningsattacker. Det kan t.ex. handla om program som skapar och 

sänder så stora mängder e-post att mottagarens system kollapsar eller får kraftigt nedsatt funktion och 

därmed hindrar eller stör användningen av de uppgifter som finns i systemet. En sådan effekt kan också 

uppkomma till följd av manuella sändningar av e-post i stor skala. Som ytterligare exempel på åtgärder 

som kan verka på ett sådant sätt kan nämnas upprepade anrop eller försök till anrop, införing av 

virusprogram eller annat sabotageprogram.139 

                                                      

 

135 En straffskärpning genomfördes 2014. Grovt dataintrång samt försök och förberedelse till grovt dataintrång 
infördes i brottsbalken genom propositionen Skärpt straff för dataintrång (prop. 2013/14:92). I samma proposition 
föreslogs även att bestämmelsen om dataintrång inte längre ska vara subsidiär i förhållande till straffbestämmelserna 
om brytande av post- eller telehemlighet och intrång i förvar. Lagändringarna trädde i kraft samma år i juli. Genom 
dessa lagändringar ansågs Sverige uppfylla kraven i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/40/EU av den 12 
augusti 2013 om angrepp mot informationssystem och om ersättande av rådets rambeslut 2005/222/RIF som trädde 
i kraft i september 2013.  
136 Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P. och Ulväng, M. (2015), sid. 81. 
137 Prop. 2006/07:66, sid. 49.  
138 Jareborg, N., Friberg, S., Asp, P. och Ulväng, M. (2015), sid. 81. 
139  Prop. 2006/07:66, sid. 50. 
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Med allvarligt stör avses att åtgärden i fråga ska röra sig om en betydande störning av inte endast tillfällig 

natur. Slutligen kan nämnas att eventuellt kan ansvar enligt 7 kap. 15 § 2 st. lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation komma att aktualiseras. Lagen är subsidiär i förhållande till straffbestämmelser i 

brottsbalken, däribland dataintrång. Enligt min bedömning kan det mot bakgrund av redogörelsen ovan 

finnas skäl för att närmare analysera vilka fler angrepp som kan förekomma och om straffbestämmelser som 

rör IT-relaterad brottslighet omfattar nivå 4 och 5 fordon i allmänhet och med utgångspunkt i WS-

ansvarsmodell i synnerhet, om sådan genomförs. 

4.4. Om myndighetsansvar och immaterialrättsliga frågor 

I detta avsnitt kommer jag kortfattat beröra några angränsande frågor i förhållande till WS-ansvarsmodell 

som delvis har straffrättslig karaktär. Nedan behandlas frågor om myndighetsansvar och immaterialrättsliga 

frågor vilket illustreras nedan. 

  

Myndighetsansvar 

En relevant fråga i sammanhanget är vad som händer om en drift- eller sambandscentral/terminal ger 

felaktig information till en vägtrafikledningscentral. Frågan kan inte besvaras entydigt. Detta eftersom WS-

ansvarsmodell rör förhållandet mellan privaträttsliga subjekt och mellan privaträttsligt subjekt och 

offentligrättsligt subjekt (det allmänna t.ex. en myndighet), där det senare antingen kan uppträda som ett 

privat rättssubjekt som agerar på det civilrättsliga planet eller som offentligrättsligt subjekt, närmare bestämt 

utövar myndighetsutövning.140 Om det allmänna ”[…] uppträder som avtalspart, t.ex. vid upphandling eller 

i affärsverksamhet eller egendomsförvaltning eller i egenskap av arbetsgivare” föreligger inte 

myndighetsutövning.141 Mari-Ann Roos påpekar att myndighetsutövning visserligen kan förekomma hos 

det allmänna i ett ärende med anknytning till avtalsförhållandet och konstaterar att det mellan 

avtalstillämpning och myndighetsutövning råder ett oklart gränsområde. I grunden utgår WS-ansvarsmodell 

från att vägtrafikledningscentralens relation till drifts- och sambandscentraler/terminaler bygger på 

avtalsrättslig grund, vilket skulle innebära att myndighetsutövning inte föreligger. Myndigheten erbjuder 

                                                      

 

140 Med myndighetsutövning avses utövning av befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, 
skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande. Det bör tilläggas att till det straffbara området 
hör åtgärder som ”[…] även om de inte självständigt kan anses innefatta myndighetsutövning, ändå har betydelse för 
hur myndighetsutövningen till slut kommer att ske”, Roos, M.-A. Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov 
internet. (not 1037).  
141 Roos, M-A. Brottsbalk (1962:700), lagkommentar, Karnov internet. (not 1037). 
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vissa tjänster mot en kostnad. Antag att Trafikverkets drifts- och sambandscentral/terminal ger felaktig 

information som innebär att vägtrafikledningscentralen beviljar aktivering av ett automatiskt körsystem 

baserat på felaktig information från Trafikverket och som en följd av detta orsakar det automatiska 

körsystemet (fordonet) en trafikolycka. I ett sådant fall aktualiseras inte tjänstefel (BrB 20:1) för den person 

som företräder det allmänna eftersom en grundförutsättning för tjänstefelsansvar är att det är fråga om en 

åtgärd vid myndighetsutövning. Däremot kan regler om disciplinansvar aktualiseras.142 Här åsyftas 

tjänsteförseelse enligt 14 § i lag (1994:260) om offentlig anställning som stadgar att en arbetstagare som 

uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter i anställningen, får meddelas disciplinpåföljd 

för tjänsteförseelse. Paragrafen begränsar sig inte till myndighetsutövning men rör framförallt förhållandet 

mellan arbetsgivare (det allmänna) och arbetstagare och är således inte relevant för avtalsförhållandet mellan 

vägtrafikledningscentral och drifts- och sambandscentral/terminal.  

Uttrycket vid myndighetsutövning förekommer även i 3 kap. 2 § skadeståndslag (1972:207) som föreskriver att 

stat eller kommun skall ersätta (1) personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom 

fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar, 

och (2) skada på grund av att någon annan kränks på sätt som anges i 2 kap. 3 § genom fel eller försummelse 

vid sådan myndighetsutövning. Emellertid är lagen dispositiv vilket innebär att bestämmelserna om 

skadestånd gäller om ej annat är särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om 

skadestånd i avtalsförhållanden, vilket anges i lagens inledande kapitel.143 Med regler om skadestånd i 

avtalsförhållande avses enligt Bertil Bengtsson ”både bestämmelser i skriven lag – t.ex. köplagen – och 

allmänna avtalsrättsliga grundsatser, utbildade i rättspraxis, såsom regler om arbetsgivares ansvarighet för 

handlande av andra medhjälpare än arbetstagare (s.k. självständiga medhjälpare) och ersättning för ren 

förmögenhetsskada utöver vad som sägs i 2 kap. 2 § [skadeståndslagen] tecken i original]”.144 Då förhållandet 

mellan vägtrafikledningscentral och det allmänna (t.ex. en myndighet) bygger på avtalsrättslig grund medför 

det att inte heller skadeståndslagen är direkt tillämplig. Det återstår för parterna att reglera kontraktsbrott 

och skadestånd (för felaktig information) i avtalet.145 Slutligen kan även rättsinstitutet JO nämnas men inte 

heller en JO-anmälan förefaller relevant i sammanhanget varför det lämnas därhän.  

Immaterialrättsliga frågeställningar 

Teknologin för nivå 4 och 5 fordon väcker även immaterialrättsliga frågor. Här avses i första hand intrång i 

patent, upphovsrätt och varumärkesrätt. Anta att en fordonstillverkare X genom t.ex. licensavtal med en 

vägtrafikledningscentral tillhandahåller ett patentskyddat mjukvaroprogram (datorprogram)146 och till dessa 

upphovsrättsligt skyddat material i form av beskrivande framställningar (i språklig form), t.ex. 

instruktionsmanualer och liknande, som alltså utgör en grundförutsättning i WS-ansvarsmodell då en 

diagnosticering företas vid en förfrågan om aktivering av det automatiska körsystemet. Av okänd anledning 

kommer materialet i orätta händer hos person Y. Y börjar genast framställa ett liknande dataprogram med 

den skillnaden att istället för programmering 1100 använder 1101 och därefter saluförs datorprogrammet 

under ett annat namn. Utgör ett sådant förfarande intrång i patenträtt, upphovsrätt och/eller 

varumärkesrätt? Hur ska man se på omprogrammeringen – är det samma datorprogram som det 

patentskyddade, eller är det ett nytt? Jag har inte för avsikt att besvara frågeställningarna utan vill i det här 

sammanhanget uppmärksamma vissa rättsliga frågor som kan uppkomma till följd av WS-ansvarsmodell, 

                                                      

 

142 De disciplinpåföljder som kan komma ifråga är varning och löneavdrag (LOA 15 §). 
143 1 kap. 1 § skadeståndslagen.  
144 Bengtsson, B. Skadeståndslag (1972:207), lagkommentar, Karnov internet. (not 3). 
145 Se avsnitt 3.3.5 om skiljeförfarande som även det kan regleras i avtalet.  
146 I förarbetena, som utgår från EU-direktiv, ges vägledning beträffande vad som avses med förberedande 
designmaterial för datorprogram som ”[…] i princip [kan] ta sig vilka uttryck som helst, t.ex. grafiska ritningar, 
matematiska formler och beräkningar, ritningar i allmänhet och tekniska beskrivningar av hur t.ex. en maskin 
fungerar. Vad som omfattas beror helt på ifrågavarande programs utformning, omfattning och uppgift. Sådant 
material åtnjuter redan idag skydd enligt upphovsrättslagen under förutsättning av att det uppfyller kravet på 
verkshöjd”, prop. 1992/93:48, sid. 112. 
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eller som följer av att en ny infrastrukturnäring införs. Emellertid finns bestämmelser om ansvar och 

ersättningsskyldighet i kapitel 7 i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och 

kapitel 9 i patentlag (1967:837). I kapitel 6a i upphovsrättslagen finns dessutom bestämmelser om skydd för 

s.k. tekniska åtgärder. Bestämmelser ger kompletterande skydd för upphovsrätten och innebär enligt Anders 

Olin att det är:  

[…] straffbart att tillverka eller sälja produkter, eller tillhandahålla tjänster, som huvudsakligen är 

utformade för att kringgå t.ex. en digital eller analog spärr som hindrar framställning av exemplar eller 

tillgängliggörande för allmänheten. Själva kringgåendet av den tekniska åtgärden är också förbjudet. 

Skyddet gäller naturligtvis bara om det finns ett upphovsrättsligt skyddat verk (eller skyddad närstående 

rättighet). Det måste alltså föreligga verkshöjd och giltighetstiden får inte ha löpt ut.147  

Därutöver finns bestämmelser om straffansvar, vitesförbud och skadestånd i kapitel 8 i varumärkeslag 

(2010:1877). Av ovanstående och sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns skäl för att närmare 

analysera de frågor som tagits upp samt att de bör kunna hanteras inom ramen för nuvarande regelverk.  

 

 

 

                                                      

 

147 Olin, A. Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagkommentar, Karnov internet. (not 
198). Enligt 52d § i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framgår att bestämmelserna i kapitel 6 inte 
gäller för datorprogram men kan ändå tänkas ha relevans i sammanhanget då de utgör skydd för en teknisk åtgärd för 
att förhindra att någon utan samtycke från upphovsman eller dennes rättsinnehavare att kringgå en digital eller analog 
spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk 
skyddsprocess, exempelvis en kryptering. 



 

VTI PM  53 

 

5. Från en straffrättslig påföljd till en administrativ påföljd 

Att undersöka ”behovet” av sanktionsväxling från en straffrättslig påföljd till en administrativ påföljd när 

det gäller ansvar för överträdelser av självkörande fordon är, inom ramen för föreliggande 

forskningsrapport, förenat med betydande svårigheter ur ett metodologiskt perspektiv. Hur undersöks ett 

sådant ”behov” i en rättsvetenskaplig text – hur sammanhänger ”behovet” av sanktionsväxling med ansvar 

för överträdelser av självkörande fordon – kan frågan besvaras med hjälp av sedvanliga rättskällor.148 Mycket 

enkelt kan det konstateras att nuvarande bestämmelser om straffrättslig påföljd inte reglerar överträdelser 

av självkörande fordon varför frågan svårligen kan besvaras. För rapportens vidkommande har frågan 

bedömts inte vara av central betydelse i förhållande till självkörande fordon. Någon annan bedömning går 

inte heller att utläsa i kommittédirektivet (dir. 2015:114) för utredningen om självkörande fordon på väg. 

Mot denna bakgrund har denna fråga kraftigt nedprioriterats till förmån för forskningsrapportens övriga 

delar.  

Utifrån min tolkning av uppgiften visar undersökningen att tidigare överväganden i statliga utredningar har 

gjorts, som delvis berör straffansvar på transportområdet.149 Här avses betänkandet från 2005 av 

Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott och betänkandet av Straffrättsanvändningsutredningen som 

lämnades 2013. I båda dessa betänkanden behandlas grundläggande förutsättningar för kriminalisering samt 

straffbestämmelser på transportområdet.   

Även om det har skett ett flertal ändringar i trafiklagstiftningen sedan betänkandet Ägaransvar vid trafikbrott 

kom bedöms utredningens principiella diskussion rörande grundläggande förutsättningar för kriminalisering 

fortfarande ha aktualitet. Detsamma gäller utredningens diskussion om att förlägga ansvar för t.ex. olika 

trafikförseelser på annan än föraren, baserad på översynen av förarens respektive fordonsägarens 

grundläggande skyldigheter enligt dåvarande regelverk.  

I betänkandet av Utredningen om ägaransvar vid trafikbrott undersöktes de juridiska förutsättningarna för 

att införa ägaransvar för hastighetsöverträdelser och andra trafikförseelser som kan övervakas eller 

upptäckas genom automatiska system. Utredningen lämnade 2005 sitt betänkande med samma namn.  Enligt 

direktivet skulle utredningen bl.a. utreda förutsättningarna för att införa någon form av ansvar för 

fordonsägaren när hans eller hennes fordon används vid en överträdelse av bestämmelser om högsta tillåtna 

hastighet eller av någon annan trafikregel, vars efterlevnad kan övervakas genom automatiska system samt 

att bedöma vilka konsekvenser införandet av någon form av ägaransvar kan förväntas få. Vid denna tidpunkt 

pågick utbyggnaden av automatisk hastighetsövervakning. Detta i kombination med de erfarenheter från 

polisens försöksverksamhet från femton år tillbaka visade att det fanns vissa hinder för ett effektivt 

utnyttjande av sådan övervakning. Det största hindret var att föraren av fordonet i många fall inte kunde 

identifieras på fotografiet från hastighetsövervakningskameran vilket medförde långa handläggningstider för 

dessa ärenden. Ett viktigt mål för trafiksäkerhetsarbetet var vid den aktuella tidpunkten att sänka 

medelhastigheterna och det konstaterades att automatisk hastighetsövervakning är en av de mest 

kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärderna. Antalet personskadeolyckor och antalet skadade personer 

minskade under försöksperioden men även betydande hastighetssänkningar kunde konstateras på 

försökssträckorna. Eftersom den automatiska hastighetsövervakningen haft stor positiv effekt på 

trafiksäkerheten bedömdes behovet av en statlig utredning angeläget.  

                                                      

 

148 Det kan naturligtvis röra sig om en olycklig formulering. Det torde vara okontroversiellt att påstå att en 
rättsvetares studieobjekt är rätten. Förarbetsmaterial, som en av flera rättskällor, kan användas som ett empiriskt eller 
normativt material. Som normativt material, och som metod, kan förarbetena användas för att närmare undersöka 
hur ett visst lagrum ska tolkas/vad som menas. Som empiriskt material kan dessa användas för att undersöka t.ex. 
hur någon/något framställs, där rättsvetaren inte är intresserad av vad som menas utan för hur något framställs, för 
sådant fall kräver detta särskilda metoder. Viktigt är således att skilja på material och metod – något som lätt kan 
förväxlas i rättsvetenskap. Rättsvetenskapens metodfrågor behandlas framförallt i ämnet allmän rättslära. Hur man 
kan förhålla sig till dessa och angränsande frågor, se Svedberg (2013), kap. 2. 
149 Notera att övervägandena inte har gjorts i förhållande till självkörande fordon. 
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I betänkandet Vad bör straffas (del 1 och 2) från 2013 av Straffrättsanvändningsutredningen utreddes de 

grundläggande förutsättningarna för kriminalisering och straffansvar. I utredningens uppdrag ingick att 

kartlägga det straffsanktionerade områdets utveckling sedan brottsbalkens ikraftträdande samt områdets 

omfattning och struktur. Därutöver omfattades i uppdraget att kartlägga på vilka områden det finns s.k. 

blankettstraffbud som kan antas stå i strid med regeringsformen och att lämna förslag på en lösning, samt 

att analysera en mer återhållsam användning av straffrätt på olika områden, främst inom specialstraffrätten 

och hur detta kan uppnås. Generellt konstaterar utredningen att det på yrkestrafikområdet bör 

sanktionsavgifter som styrmedel ha möjlighet till bättre genomslagskraft än straff.  När det gäller övriga 

författningar inom vägtrafikområdet anför utredningen:  

Sanktionsväxling från straff till avgift bör övervägas såväl i fråga om regler av särskild betydelse för 

yrkestrafiken som i fråga om regler som berör övrig trafik, i syfte att skapa ett trovärdigare straffsystem. 

I fråga om överträdelser av regler som har särskild betydelse för yrkestrafiken talar dessutom 

effektivitetsskäl starkt för en sådan sanktionsväxling.150 

Vidare konstateras att: 

[…] att användningen av förvaltningsrättsliga stödkriminaliseringar bör kunna begränsas till förmån för 

– beroende på situationen – vite, indragning av tillstånd eller sanktionsavgift.151  

Med begreppet ”förvaltningsrättslig stödkriminalisering” avser utredningen: 

[…] bestämmelser som straffbelägger överträdelser av bl.a. krav på tillstånd, anmälan eller registrering 

för att t.ex. få bedriva viss verksamhet. Ytterligare exempel är bestämmelser som straffsanktionerar 

överträdelser av villkor som ett beviljat tillstånd har förenats med. Som förvaltningsrättsliga 

stödkriminaliseringar får även anses bestämmelser som straffbelägger underlåtenhet att ange vissa 

förhållanden eller underlåtenhet att förse vissa produkter eller objekt med viss märkning eller innehåll, 

liksom bestämmelser som kriminaliserar att släppa ut vissa produkter på marknaden i strid med krav 

eller föreskrifter.152  

Utredningen lämnar i bilaga till betänkandet förslag på författningar som bör komma ifråga för 

överväganden av sanktionsväxling samt exempel från respektive författning på straffsanktioneringar som 

enligt utredningen betraktas som förvaltningsrättsliga stödkriminaliseringar.153 I betänkandet 

uppmärksammas särskilt om hur olika repressiva metoder får eller bör användas enligt 

Europakonventionen, som sedan 1 januari 1995 gäller som svensk lag och därmed är direkt tillämplig i 

svenska domstolar. Om ett genomförande av sanktionsväxling på allvar anses bör ske kan betänkandet av 

Straffrättsanvändningsutredningen ligga till grund för en eventuellt mer aktuell översyn av regelverk på 

transport- och trafikområdet. Som också framgår av utredningen bör särskilt beaktas unionsrättslig 

lagstiftning, Europadomstolens och nationell rättspraxis och Europarådets rekommendation om 

administrativa sanktioner. Vidare kan utredningens principiella överväganden avseende fråga om 

kriminalisering tjäna som underlag för genomförande av WS-ansvarsmodell. Här åsyftas t.ex. vilka närmare 

sanktioner som bör gälla i tillstånds-, yrkesbehörighetsfrågor och behov av införande av andra regler som 

följer av WS-ansvarsmodell.  

 

 

                                                      

 

150 SOU 2013:38, sid. 556. 
151 SOU 2013:38, sid. 550. 
152 SOU 2013:38, sid. 548. 
153 SOU 2013:38, bilaga 4.  
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