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Kort sammanfattning 
Pågående digitalisering av transportsystemet, inklusive automatiserade fordon, innebär ett 
paradigmskifte. Utvecklingen av fordon med avancerat förarstöd, automatiserade funktioner och 
självkörande fordon är nu en självklar användning i transportsystemet. Tack vare introduktionen av 
nya sensorer i fordonen och uppkoppling finns ett komplement som möjliggör automationsfunktioner 
som kan stödja den mänskliga föraren med köruppgiften under hela eller delar av resan. Å andra sidan 
bör det stå klart att dagens transportsystem och infrastruktur har utformats för att manövrera fordon 
med hjälp av mänskliga förare och deras tillhörande begränsningar och möjligheter. 

Projektet syftar till, att ur ett väghållarperspektiv med fokus på det statliga vägnätet, redogöra för det 
aktuella kunskapsläget avseende befintliga och möjliga anpassningar av digital och fysisk infrastruktur 
för att ge stöd till fordon med automatiserade funktioner. Projektet syftar även till långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. 

Underlag har samlats in via litteraturstudier och framför allt hämtats från studier av pågående och 
utförda relevanta projekt såväl nationella som internationella. Vidare har mycket kunskap hämtats in 
genom författarnas nätverk och deras deltagande i relevanta internationella och nationella grupper. En 
workshop med berörda kommersiella aktörer har också genomförts inom projektet. 

Nyckelord 

Autonoma, automatiserade fordon, digital infrastruktur, fysisk infrastruktur, uppkopplad, anpassning, 
underhåll 
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Abstract 
The ongoing digitalization of the transport system, including automated vehicles, entails a paradigm 
shift. The development of vehicles with advanced driver support, automated functions, and self-
driving vehicles is now an obvious use in the transport system. Thanks to the introduction of new 
sensors in the vehicles and connectivity, there is a complement that allows automation functions that 
can support the human driver with the driving task in all or parts of the journey. On the other hand, it 
should be clear that today's transport system and infrastructure have been designed to maneuver 
vehicles with the help of human drivers and their associated limitations and capabilities. 

The project aims, from a road maintenance perspective with a focus on the state road network, to 
describe the current state of knowledge regarding existing and possible adaptations of the digital and 
physical infrastructure to provide support for vehicles with automated functions. The project also aims 
at long-term knowledge building. 

Data has been collected via literature studies and, above all, obtained from studies of ongoing and 
executed relevant projects, both national and international. Furthermore, much knowledge has been 
gathered through the authors' networks and their participation in relevant international and national 
groups. A workshop with relevant commercial actors has also been conducted within the project. 

Keywords 

Autonomous, automated vehicles, digital infrastructure, physical infrastructure, connected, adaptation, 
maintenance 
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Sammanfattning 
Fordon med avancerat förarstöd, automatiserade funktioner och mer eller mindre självkörande fordon 
är numera en självklar användning i transportsystemet och utvecklingen fortsätter. Tack vare 
introduktionen av nya sensorer i fordonen och uppkoppling finns ett komplement som möjliggör 
automationsfunktioner som kan stödja den mänskliga föraren med köruppgiften under hela eller delar 
av resan. Å andra sidan bör det stå klart att dagens transportsystem och infrastruktur har utformats för 
att manövrera fordon med hjälp av mänskliga förare och deras tillhörande begränsningar och 
möjligheter. På uppdrag av Trafikverket har detta projekt genomförts med syftet att ur ett 
väghållarperspektiv redogöra för det aktuella kunskapsläget avseende befintliga och möjliga 
anpassningar av digital och fysisk infrastruktur för att ge stöd till fordon med automatiserade 
funktioner. 

Underlag har samlats in via litteraturstudier och framför allt hämtats från studier av pågående och 
utförda relevanta projekt, såväl nationella som internationella. Vidare har mycket kunskap hämtats in 
genom författarnas nätverk och deras deltagande i relevanta internationella och nationella grupper. En 
workshop med berörda kommersiella aktörer har också genomförts inom projektet. 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att någon ombyggnad eller nybyggnad av den fysiska 
infrastrukturen inte är motiverad eller nödvändig enbart på grund av införandet av autonoma fordon. 
Automatiserade fordon utvecklas för en internationell marknad och för att klara befintlig infrastruktur. 
Det betyder att fordon inte kommer att utvecklas för enbart svenska förhållanden utan för en mer 
global marknad. De automatiserade fordonen ska kunna köras i hela det internationella transportsys-
temet dvs. på statliga vägar, privata vägar, kommunala gator och vägar samt andra vägar där det är 
tillåtet att framför fordon.  

Det blir dock än mer viktigt för väghållaren att följa gällande regler vid skötsel och underhåll av den 
fysiska infrastrukturen. Den mänskliga föraren är förlåtande till skillnad mot den automatiserade som 
åtminstone i en introduktionsfas följer regler fullt ut och vid en ”tvekan” sänker farten eller stannar. 
Det är önskvärt att det med bibehållen säkerhet upprätthålls ett optimalt trafikflöde. Att skyltar och 
vägmarkeringars tillstånd är korrekta eller att vägens ojämnheter är inom kraven stöder den 
automatiserade föraren att hålla en optimal hastighet. En farhåga som beskrivits är att trafiken kan bli 
mer spårbunden och därmed skapa mer koncentrerade spår i vägbanan. Det är kanske en marginell risk 
men elektriska fordon som drivs av batterier blir tyngre än motsvarande fossilt drivna. Här är det 
viktigt att ett samarbete mellan fordonsutvecklare och Trafikverket sker så att man kan åstadkomma 
lösningar som till exempel ser till att fordonen varierar sin sidoposition. 

Standardiserade referensmetoder för övervakning av infrastrukturens tillstånd behövs för att 
säkerställa att man kan ställa krav som går att följa upp. Det är viktigt att detta harmoniseras i hela 
väginfrastrukturen, såväl statlig som kommunal och annan väghållning.  

Teknik och möjligheter att fastställa den laterala positionen behöver förbättras med redundanta system. 
Det är inte tillräckligt att endast kunna förlita sig på vägmarkeringar. Än så länge ger 
satellitpositionering inte tillräckligt noggrann och säker position för de situationer som behöver 
hanteras för en säker trafik.  

Att fordon och infrastruktur blir uppkopplade ger nya möjligheter inte bara för de automatiserade 
fordonen. Fordonen ger information tillbaka till utvecklaren som kan bygga upp databaser som 
ständigt blir uppdaterade. Så kallade HD-kartor (detaljerade och noggranna) kan skapas och användas 
för att styra det automatiserade fordonet. Infrastrukturen kan lokalt ge information till fordon om 
aktuella tillstånd till exempel kan trafikljus skicka sitt tillstånd till fordonen för att optimera flödet. 
Väghållaren kan få information om tillståndet för infrastrukturen och dess komponenter från de 
uppkopplade fordonen vilket kan nyttjas vid planering och utförande av drift och underhåll. All denna 
hantering kräver att man har kontroll på kvaliteten på data och att den är kvalitetssäkrad. Olika 
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situationer kan ha olika krav på noggrannhet men det krävs ändå att man har vetskap om kvaliteten. 
Man ska vara medveten om att big data (stora datamängder), som detta handlar om, kräver en hel del 
energiförsörjning. Digital kommunikation är inte bara data och information utan kräver en hel del 
fysiska anläggningar, sensorer och sändare inklusive skötsel och underhåll av dessa. En plan för den 
händelse att uppkopplingen inte fungerar behöver finnas. 

Vidare blir det viktigt att hantera de juridiska aspekterna med olika information, vad betyder en viss 
skylt och vilken manöver ska man göra? Är det den digitala eller fysiska informationen som är den 
överordnade informationen juridiskt sett? Som nämndes tidigare är införandet av automatiserade 
fordon en global internationell verksamhet och flera nationella legala krav kan försvåra detta. 

Paradigmskiftet med den pågående digitalisering av transportsystemet, inklusive införandet av 
automatiserade fordon, innebär att mängder med nya aktörer specialiserade på sitt område blir berörda. 
Nya samarbeten kommer att krävas mellan väghållare, fordon och IT-industrin. Det är en stor 
utmaning för både företag och utbildningsväsendet att ta tag i detta och se till att det skapas 
nödvändiga resurser och kompetenser. För Trafikverket gäller det att satsa på rekrytering av en ny typ 
av kompetens som täcker den digitala kommunikationen. 
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Summary 
Vehicles with advanced driver support, automated functions and more or less self-driving vehicles are 
now an obvious use in the transport system and the development continues. Thanks to the introduction 
of new sensors in the vehicles and connection, there is a complement that enables automation 
functions that can support the human driver with the driving task during all or parts of the journey. On 
the other hand, it should be clear that today's transport systems and infrastructure have been designed 
to maneuver vehicles with the help of human drivers and their associated limitations and capabilities. 
On behalf of the Swedish Transport Administration, this project has been carried out with the aim of 
reporting from a road operator's perspective on the current state of knowledge regarding existing and 
possible adaptations of the digital and physical infrastructure to provide support for vehicles with 
automated functions. 

Data has been collected via literature studies and, above all, obtained from studies of ongoing and 
finished relevant projects, both national and international. Furthermore, much knowledge has been 
gathered through the authors' networks and their participation in relevant international and national 
groups. A workshop with relevant commercial actors has also been conducted within the project. 

In summary, we have come to the conclusion that any rebuilding or new construction of the physical 
infrastructure is not justified or necessary solely due to the introduction of autonomous vehicles. 
Automated vehicles are being developed for an international market and to cope with existing 
infrastructure. This means that vehicles will not be developed only for Swedish conditions but for a 
more global market. The automated vehicles must be able to be driven throughout the international 
transport system, ie on state roads, private roads, municipal streets and roads, and other roads where it 
is permitted to drive vehicles. 

However, it becomes even more important for the road operator to follow the current rules for the 
maintenance and operation of the physical infrastructure. The human driver is forgiving in contrast to 
the automated one who, at least in an introductory phase, follows rules fully and in case of doubt slows 
down or stops. It is desirable that an optimal traffic flow is maintained while maintaining safety. The 
fact that the condition of signs and road markings is correct or that the unevenness of the road is 
within the requirements supports the automated driver to maintain an optimal speed. A fear that has 
been described is that traffic can become more track-bound and thus create more concentrated tracks 
in the roadway. It may be a marginal risk, but electric vehicles powered by batteries will be heavier 
than the corresponding fossil-fueled ones. Here, it is important that a collaboration between vehicle 
developers and the Swedish Transport Administration takes place so that solutions can be achieved, 
for example ensuring that the vehicles vary their lateral position. 

Standardized reference methods for monitoring the condition of the infrastructure are needed to ensure 
that requirements are established and can be followed up. It is important that this is harmonized 
throughout the road infrastructure, both state and municipal and other road maintenance. 

Technology and possibilities for determining the lateral position need to be improved with redundant 
systems. It is not enough to just be able to rely on road markings. So far, the satellite navigation 
systems do not provide a sufficiently accurate and safe position for the situations that need to be 
handled for safe traffic. 

The fact that vehicles and infrastructure are connected provides new opportunities not only for 
automated vehicles. The vehicles provide information back to the developer who can build databases 
that are constantly updated. So-called HD maps (detailed and accurate) can be created to be used to 
control the automated vehicle. The infrastructure can locally provide information to vehicles about 
current conditions, for example, traffic lights can send their condition to the vehicles to optimize the 
flow. The road operator can obtain information about the condition of the infrastructure and its 
components from the connected vehicles, which can be used in operation and planning and execution 
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of operation and maintenance. All this handling requires that you have control over the quality of the 
data and that it is quality assured. Different situations may have different requirements for accuracy, 
but it is still required that you have knowledge of the quality. One should be aware that big data like 
this is about requiring a lot of energy supply. Digital communication is not just data and information 
but requires a lot of physical facilities, sensors, and transmitters including their care and maintenance. 
There must be a plan in the event that the connection does not work. 

Furthermore, it becomes important to deal with the legal aspects with different information, what does 
a certain sign mean and what maneuver should one do? Is the digital or physical information legally 
the overriding information? As mentioned earlier, the introduction of automated vehicles is a global 
international activity and several national legal requirements may complicate this. 

The paradigm shift with the ongoing digitalization of the transport system, including the introduction 
of automated vehicles, means that large numbers of new players specialized in their field will be 
affected. New collaborations will be required between road managers, vehicles and the IT industry. It 
is a great challenge for both companies and the education system to address this and ensure that the 
necessary resources and skills are created. For the Swedish Transport Administration, it is important to 
invest in the recruitment of a new type of competence that covers digital communication. 
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Förord 
Rapporten är framtagen på uppdrag av Trafikverket. Underlaget har delvis tagits fram via information 
från kontakter, nätverk och från en workshop med deltagare från berörda företag och forskare. Carina 
Fors har ansvarat för kapitlet om väginfrastruktur, Anna Arvidsson för kapitlet om drift och underhåll 
samt Andreas Käck för kapitlen uppkoppling och digital infrastruktur. Vi vill tacka alla de som 
bidragit med konstruktiva åsikter och information, särskilt Peter Smeds som varit Trafikverkets 
kontakt och som även bidrog med stöd vid workshopsarrangemangen. Slutligen vill vi tacka VTI:s 
avdelningschef Jonas Jansson för hans stöd. Ståndpunkter, slutsatser i rapporten är författarnas egna 
reflektioner och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter och 
slutsatser inom rapportens ämnesområde.  

Linköping, februari 2022 

Leif Sjögren 
Projektledare 

Granskare/Examiner 

Hamid Zarghampour, Trafikverket. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis 
myndigheten VTI:s uppfattning./ The conclusions and recommendations in the report are those of the 
authors and do not necessarily reflect the views of VTI as a goverment agency.  
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1. Inledning 
Vägnätet och trafiksystemet är idag helt uppbyggt utifrån att det är mänskliga förare som har ansvaret 
för att fordonet färdas säkert längs vägarna. Vägtransportsystemet består av det fysiska vägnätet och 
dess utformning till exempel linjeföring och vägtyp, fordon, mänskliga förare, trafikföreskrifter samt 
regler och krav. Det är skapat för ett väl fungerande samspel mellan mänskliga förare med körkort, 
lämpligt utrustade och godkända fordon och en rätt utformad och underhållen väginfrastruktur.  

Paradigmskiftet i transportsystemet med tillkomsten av en omfattande digitalisering och uppkoppling 
har öppnat många nya möjligheter. Självkörande eller mera precist automatiserat självstyrande fordon 
är en sådan. Full automatisering innebär att den mänskliga föraren ersätts av en dator som är 
programmerad att förutse händelser och agera minst lika trafiksäkert som en mänsklig förare.  

Denna rapport syftar till att, ur ett väghållarperspektiv med fokus på det statliga vägnätet, redogöra för 
det aktuella kunskapsläget avseende nödvändiga anpassningar av digital och fysisk infrastruktur för att 
ge stöd till fordon med automatiserade funktioner. 

Rapporten är begränsad till de tekniska aspekterna. De juridiska och säkerhetsaspekterna till exempel 
risk för terrorangrepp är undantagna. Även om frågor rörande lagstiftning är viktiga och mycket 
relevanta, ligger de utanför denna rapportering.  

Som ett underlag för vad man måste utgå ifrån följer ett antal avsnitt, som beskriver viktiga 
komponenter i vägsystemet, uppdelat i fysisk väginfrastruktur och digital infrastruktur. Den fysiska 
väginfrastrukturen är i sin tur uppdelad i vägkategorier, vägutrustning, vägtrafikledning, och 
vägutformning. Avsnittet digital infrastruktur hanterar automatisering, uppkoppling, fordonssäkerhet 
och digitala tjänster. Slutligen finns en beskrivning av området drift och underhåll följt av diskussioner 
och förslag på fortsatt forskning. För varje komponent finns en beskrivning om framtida möjligheter, 
utmaningar och konsekvenser.    
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1.1. Förkortningar och definitioner 

ACC Adaptive Cruise Control, adaptiv farthållare. 

ADAS Advanced Driver Assistance Systems, avancerat förarstödsystem. 

AI Artificial Intelligence, artificiell intelligens eller maskinintelligens är förmågan hos 
datorer och robotar att efterlikna beslut gjorda enligt människliga premisser och 
slutledningsförmåga. 

C-ITS Cooperative Intelligent Transport Systems, samarbetande intelligenta 
transportsystem. 

CACC  Cooperative Adaptive Cruise Control, adaptiv farthållning med hjälp av 
kompletterande information i realtid från andra system. 

CAD Connected and Automated Driving, uppkopplad och automatiserad trafik. 

CAV Connected and Automated Vehicle, uppkopplade och automatiserade fordon. 

CCAV Cooperative Connected Automated Vehicles, fullt utnyttjande av transportsystemets 
alla uppkopplade källor. 

CEDR Conference of European Directors of Roads, organisation för nationella 
vägmyndigheter i Europa. 

ESP Electronic Stability Control, elektronisk stabilitetskontroll. 

GLOSA Green Light Optimized Speed Advisory, system som ger information om optimal 
hastighet för att få grönt ljus vid nästa trafiksignal. 

GNSS Global Navigation Satellite System, är ett samlingsnamn för satellitbaserade 
navigations- och positionsbestämningssystem. Exempel på sådana system som har 
global täckning är det amerikanska Global Positioning System (GPS), det ryska 
Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema (Glonass), det europeiska 
Galileo och kinesiska Beidou. 

HAV Highly-Automated Vehicles, självkörande och styrande fordon där en mänsklig förare 
ibland måste ingripa. 

HCV  High Capacity Vehicle, speciellt utformade tunga fordon eller fordonskombinationer 
som kan ta mer än dagens norm tillåter och därför måste köras på utvalda tillräckligt 
bäriga vägnätssträckor. 

HCT  High Capacity Transport, då utveckling visar på behovet av ökande lasttransporter är 
HCT en dellösning för detta genom att utveckla HCV och utpeka vägnät för dessa. 

HGV Heavy Goods Vehicles, tunga fordon. 

ICT Information and Communication Technology, information och 
kommunikationsteknik. 

ISAD Infrastructure Support levels for Automated Driving, föreslagen metod att dela in 
vägsektioner i fem nivåer baserat på vilket stöd infrastrukturen kan ge i aktuell sektion, 
som ett stöd för autonoma fordon. 

LDW Lane Departure Warning, system som varnar föraren när fordonet är på väg att lämna 
körfältet. 

LEVELS OF DRIVING AUTOMATION, Automatiseringsgrader, graden av självkörande fordon. 

LIDAR  Light Detection and Ranging, mätinstrument som mäter avstånd med hjälp av laser. 
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LKA Lane Keeping Assist, system för att guida föraren när man avviker från sin körbana. 

ODD Operational Design Domain, ett funktionsområde inom vilket ett givet autonomt 
system är specifikt utformat för att fungera med hänsyn till givna begränsningar som 
(men inte begränsat till) miljöhänsyn, vägbanans egenskaper, geografiska förhållanden, 
förekomst av övrig trafik. 

PMS Pavement Management System, organiserat planeringssystem för 
beläggningsinvestering och underhåll. 

RADAR  Radio Detection and Ranging, avståndsbestämning med hjälp av reflekterande 
radiovågor, kräver en sändare och en antenn. 

RFID Radio Frequency Identification, kontaktlös överföring av identifikation med 
radiovågor, kräver en sändare och en antenn. 

TEN-T Trans-European Transport Network, utveckling och utpekning av ett Europeiskt 
nätverk av järnvägslinjer, vägar, vattenvägar, skeppningsrutter, hamnar, flygplatser och 
järnvägsterminaler. Utvecklingen baseras på Regulation (EU) No 1315/2013. 

TSR Traffic Sign Recognition, system som läser av vägskyltar och t.ex. visar Informationen 
på instrumentpanelen. 

TM Traffic Management, trafikflödesplanering. 

TMC Traffic Management Center, trafikledningscentral. 

V2V Vehicle-to-Vehicle communications, direkt kommunikation mellan flera fordon.  

V2I Vehicle-to-Infrastructure communications, kommunikation mellan fordon och 
infrastruktur.  

VGU Vägars och gators utformning, Trafikverkets regelverk för projektering och 
utformning av statliga vägar. 

VRU Vulnerable Road Users, oskyddade trafikanter. 

VMS Variable Message Sign, variabla meddelandeskyltar. 

ÅDT Årsmedeldygnstrafik, genomsnittligt trafikflöde per dygn, beräknat över ett år.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32013R1315
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1.2. Bakgrund 
Vid en historisk tillbakablick kan man konstatera att det ständigt pågått en samverkan mellan 
fordonstillverkare, väghållare och beslutsfattare. När häst och vagn med stålskodda hjul var vanligt, 
upptäckte man att det bullrade enormt när man färdades längs de kullerstensbelagda gatorna. 
Kullerstensbeläggningen var bra för vägens styrka, bärighet och vattenavrinning. De välbesuttna 
trivdes däremot inte med klappret och skramlet förbi deras bostäder, därför började man bland annat 
använda lågbullrande träbeläggningar på gatan utanför husen. Vägarna på landsbygden var grusvägar 
som snabbt blev sörjiga då de bearbetades av regn, hästhovar och stålhjul. Därför började man införa 
hårdare beläggningar, ”asfaltsvägar”. För att ytterligare öka komforten för alla och minska bullret 
infördes gummiringar på hjulen. Med tiden blev fordonen bättre och kunde köras snabbare vilket 
medförde att obehaget med slirigheten på grusvägarna byttes till risk för halka och allvarligare olyckor 
i samband med högre hastighet på de hårda beläggningarna. För att minska dessa risker infördes 
dubbdäck men dessa påskyndade slitaget på beläggningen. För att öka trafiksäkerheten påbörjades 
utveckling av fordon med säkerhetsfunktioner. Till exempel införde man bättre bromssystem, 
låsningsfria bromsar som kunde utnyttja bromskraften optimalt och senare antisladdsystem. Numera 
har vi lärt oss att optimera trafikmiljön genom att inkludera och ha ett helhetsperspektiv som omfattar 
säkerhet, tekniskt hållbara vägar där också ett hälso- och miljöperspektiv ingår. Man har insett att 
utsläpp från bilar och dubbdäcksavnötningen samt bullret från bilarna påverkar miljö och hälsa 
negativt. Väghållaren verkar idag för mer miljövänliga beläggningar och sätter krav på hela 
produktionskedjans miljöanpassning. Fordonsindustrin fokuserar på miljövänliga bilar, lägre utsläpp 
och fossilfria drivmedel, till exempel eldrift. Historien visar på att en tydlig och nödvändig samverkan 
mellan fordonstillverkare, väghållare och beslutsfattare har skett. 

Digitaliseringen och möjligheterna med denna är den aktuella drivkraften som leder utvecklingen mot 
ännu mer automatisering som tillsammans med möjligheter till uppkoppling förväntas leda till att 
fordon på sikt kan köras och styras med maskinell intelligens. Det är troligt att den maskinella föraren 
kommer att värdera och tolka risker på ett annorlunda sätt än människan och därför agera annorlunda. 
Detta är väsentligt att förstå och ta hänsyn till vid utformning av infrastrukturen. 

Dagens transportsystem, regler och krav har utformats utifrån transportbehovet och samverkan mellan 
fordons egenskaper och den mänskliga förmågan att se, förstå, reagera, navigera och lösa olika 
trafiksituationer så att köruppgiften kan utföras på ett säkert sätt. Dagens fordon är numera utrustade 
med nya avancerade sensorer som lidar, radar, kameror, uppkoppling till molntjänster etc. Detta 
möjliggör att fordonen kan stötta föraren med säkrare framförande av fordonet i komplexa 
trafiksituationer. I mindre komplexa trafiksituationer kan fordonen genomföra köruppgiften genom 
tillämpning av automatiserade funktioner medan föraren bevakar körningen och tar över när det så 
behövs, vilket ibland kallas kollaborativ körning. 

Det finns många hinder innan vi ser det helt självkörande fordonet med en intelligent maskinell förare 
på våra statliga vägar i Sverige. Tester pågår idag i låga hastigheter i urbana miljöer men snart även på 
vissa motorvägar. En utmaning är den lagliga och juridiska aspekten att tillåta autonom körning. 
Faktum är att, på en 6-gradig skala (0–5) avseende automatiseringsnivå, se kapitel 1.2.1, befinner vi 
oss redan på nivå 3–4. I denna rapport har vi utgått ifrån och prioriterat vilka krav man kan ha på 
infrastrukturen för att nå och hantera dessa nivåer.  

Det är Trafikverket som är väghållare för det allmänna statliga vägnätet. Utöver detta finns 
kommunala gator och vägar, enskilda vägar samt skogsbilvägar som planeras, sköts och underhålls av 
andra än Trafikverket. Transportstyrelsen ansvarar för regelverk och föreskrifter om säkerhet och 
hållbarhet för hela transportsystemet. I andra länder kan det vara mera uppdelat på regioner eller stater 
eller på vägtyp t.ex. avgiftsbelagda motorvägar. 

I Sverige byggs, utvecklas, sköts och underhålls den digitala infrastrukturen främst genom privata 
investeringar av kommersiella bolag i en konkurrerande marknad. Digital infrastruktur för 
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modernisering av vägtransportsystemet är ett nytt område där Trafikverkets roll i sammanhanget 
diskuteras fram och tillbaka. Idag har Trafikverket inget utpekat ansvar för utbyggnad av en specifik 
digital infrastruktur för vägtransporter. Trafikverkets nuvarande instruktion från regeringen (SFS, 
2010:185) utgår från en tid innan man började tala om och införde digital infrastruktur som en 
funktion i transportsammanhang. Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv 
skapa förutsättningar för ett samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och 
långsiktigt hållbart transportsystem. Hur transport av information i digital form ska hanteras och av 
vem är oklart. 

Det finns väldigt lite forskning som studerat scenarier om vad som behöver förbättras eller byggas om 
för att möta nivå 3–4. Klart är att nyinvesteringar måste göras i den digital infrastrukturen, men vad 
som måste förbättras eller förändras i den befintliga fysiska infrastrukturen är inte klart. Med vissa 
begränsningar är det vad denna rapport handlar om, vad krävs av den fysiska infrastrukturen för att 
klara automatiseringsgrad 3–4?   

1.2.1. Gradering av fordons automatiseringsförmåga  
Allmänt delas graden av automatisering upp i en skala i 6 nivåer, 0 till 5 enligt SAE Standard J3016 
(SAE, 2018). Se Tabell 1 och Figur 1. 

Tabell 1. Automatiseringsnivåer SAE Standard J3016. 

SAE automatiseringsnivå Namn 

0 Ingen automatisering 

1 Förarstödsystem 

2 Delvis automatiserad 

3 Villkorlig automatisering 

4 Hög grad av automatisering 

5 Fullautomatisering 
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Figur 1. SAEJ3016, automatiseringsgrader (SAEJ3016). 

Trafikverket beskriver i enlighet med andra institutioner de olika automatiseringsnivåerna enligt nedan 
(Trafikverket, 2019b): 

Nivå 0: Ingen automation. 

Nivå 1: Förarstöd exempelvis i form av ACC (Adaptive Cruise Control) för att hålla avstånd till 
framförvarande fordon eller för att hålla fordonet inom ett körfält. 

Nivå 2: Förarstöd som kombinerar styrning, acceleration och inbromsning. 

Nivå 3: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda 
vägsträckor vid vissa tidpunkter, men föraren ska alltid vara beredd att ta över fordonet. 

Nivå 4: Fordonet kan ta över körningen fullt ut under vissa förhållanden, exempelvis på valda 
vägsträckor vid vissa tidpunkter. Fordonet ska också klara av att stanna på ett säkert ställe om föraren 
inte tar över när fordonet indikerar att automatiserad-körning inte längre är tillåten. 

Nivå 5: Fordonet klarar körningen på alla vägsträckor och under alla förhållanden. 

1.2.2. Fordons aktuella automatiseringsgrad 
Automationsnivå 2 är nu tillgängligt av många biltillverkare, bland annat Nissan och Audi. Det är 
fortfarande osäkert när biltillverkarna kommer att producera högre nivåer, men det verkar som att Ford 
planerar att hoppa över nivå 3 och direkt producera nivå 4-fordon 2021 (Walker, 2019) (datumet är på 
grund av covid-19 framflyttat till 2022). Även BMW planerar tillverkning av nivå 4-fordon 2021, men 
förutspår även att de fullständigt autonoma fordonen kommer att finnas tillgängliga mellan 2025 och 
2030 (BMW, 2018). 
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Även om andelen autonoma fordon är osäker finns en S-kurvteori som används som förutsägelse för 
distributionen (Figur 2) (Liu, Tight, et al., 2019). Förutsägelsen visar att andelen av flottan kommer nå 
20 procent på 2030-talet för att öka till 50 procent på 2050-talet. Det finns liknande idéer i en rapport 
av KPMG (2017), som förutspådde att de autonoma fordonen skulle nå 25 procent år 2035 och 2050 
kommer siffran att överstiga 50 procent. I rapporten från Aigner et al. (2019) har de delat upp fordon i 
flera olika kategorier, där förväntas andelen av de automatiserade fraktfordonen uppgå till 90 procent 
redan 2040 i det höga scenariot. När det kom till personbilar förväntade de att andelen som säljs med 
nivå 3–4 (motorvägschaufför/autopilot) kommer att vara 20 procent respektive 80 procent beroende på 
det låga eller höga scenariot. 

Figur 2. Förutsägelse för implementering av automatiserade fordon. Bild från Liu, Tight, et al. (2019). 

1.3. Syfte 
Projektet syftar till att ur ett väghållarperspektiv med fokus på det statliga vägnätet redogöra för det 
aktuella kunskapsläget avseende anpassningar av digital och fysisk infrastruktur för att ge stöd till 
fordon med automatiserade funktioner. Målet är att öka kunskapen om vilka krav framtidens fordon 
ställer på den fysiska och digitala infrastrukturen. Kunskap som kan användas för strategiska- och 
operativa syften. Projektet syftar även till långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommer ha tät 
resultatåterkoppling med olika relevanta delar inom Trafikverket. 

1.4. Metod och begränsningar 
Kunskapen har samlats in genom att studera genomförda relevanta projekt, en av projektet arrangerad 
workshop samt med hjälp av våra nätverk till exempel genom deltagande i OECD International 
Transport Forum, ITF, och arbetsgruppen, Preparing Transport Infrastructure for Autonomous 
Mobility. Vi har främst använt vti.summon1, Google Scholar och VTI:s nationella bibliotekskatalog 
för litteratursökningar. 

Denna studie har haft avsikten att främst lägga fokus på automatiseringsgrad 3 och 4, dvs fullt 
självkörande fordon under vissa förhållanden, men föraren ska alltid vara beredd att ta över fordonet 
(nivå 3) eller att fordonet ska klara av att stanna på ett säkert ställe om föraren inte tar över (nivå 4). 
Att fordonet klarar körningen på alla vägsträckor och under alla förhållanden (nivå 5) bedöms ligga 
längre bort i tiden än vad syftet med denna rapport medger. 

Övriga begränsningar är även vilka vägkategorier som ska ingå, där bedöms det mest aktuellt och 
rimligt att begränsa till de större vägarna så som motorvägar och riksvägar med blandtrafik. 

1 Summon är VTI:s gemensamma ingång till de tidskrifter VTI prenumererar på, till tidskrifter, rapporter och 
böcker som är öppna för alla (open access - OA), till referenserna från bibliotekets katalog och till referenserna 
från Scopus och Web of Science. 
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2. Väginfrastruktur

2.1. Vägkategorier 
De statliga vägarna delas in i främst tre vägtyper, Europavägar, riksvägar och länsvägar. Länsvägarna 
delas därefter in i primära, sekundära och tertiära länsvägar. Se också avsnittet Vägutformning 2.6 

Det svenska vägnätet bestod 2019-12-31 av (Trafikverket, 2020d): 

• 98 500 km statliga vägar

• 42 800 km kommunala vägar och gator

• 75 100 km enskilda vägar med statsbidrag

• 394 100 km enskilda vägar utan statsbidrag

• 2 800 km statliga cykelvägar

• 18 900 km kommunala cykelvägar

• 1 100 km enskilda cykelvägar

• 16 600 broar, ett tjugotal tunnlar och ett fyrtiotal färjeleder

Vägarna kan även beskrivas utifrån huvudfunktionen (Bergman, 2018): 

• Godstransporter

• Långväga resor

• Dagliga resor

• Kollektivtrafik med buss

Dessutom delas vägarna in i tre skikt, utan inbördes prioritering, och på grund av länen/regionernas 
olika struktur och förutsättningar kan skilja sig åt i olika delar av landet (Trafikverket, 2014): 

• Nationellt och internationellt viktiga vägar (nationella stamvägar och TEN-T-vägar)

• Regionalt viktiga vägar (vägar som sammanbinder regioner och län (i regel riksvägar, men det
kan även vara länsvägar))

• Kompletterande regionalt viktiga vägar (vägar som sammanbinder kommuncentrum och
produktionsnoder inom regioner och län (i regel länsvägar, men det kan även vara riksvägar))

Kravnivåer i underhållsstandarden är uppdelat beroende på trafikklasser och skyltad hastighet 
(Trafikverket, 2012c).  
Följande trafikklasser används: 

• 0–249 fordon/dygn

• 250–499 fordon/dygn

• 500–999 fordon/dygn

• 1 000–1 999 fordon/dygn

• 2 000–3 999 fordon/dygn

• 4 000–7 999 fordon/dygn

• > 8 000 fordon/dygn
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Underhållsstandarden beskriver användarnas krav på leveranskvalitet men följande anpassning görs: 
Alla vägar av vägtyp 2 (övriga stamvägar) med trafik < 1 000 fordon/dygn har kravnivåer 
motsvarande de som gäller i trafikklass 1 000–1 999 fordon/dygn. 

2.2. Vägutrustning och vägledning 
Vägutrustning omfattar anordningar för vägledning, vilket inkluderar vägmarkering, vägmärken, 
trafiksignaler och vägbelysning, och kollisionsskydd, såsom vägräcken, stängsel och barriärer. Till 
vägutrustning räknas även skydd mot buller och bländning. 

2.3. Nuläget 

2.3.1. Allmänt 
Krav och riktlinjer för utformning av vägutrustning ges i huvudsak av VGU (Vägar och gators 
utforming) (Trafikverket, 2021a, b), vilken baseras på Vägmärkesförordningen (SFS, 2007:90) och på 
Transportstyrelsens föreskrifter om vägmarkering (TSFS 2010:171, 2010) vägmärken och andra 
anordningar (TSFS 2019:74, 2019) samt trafiksignaler (TSFS 2014:30, 2014). Som komplement till 
VGU finns ett antal handböcker och andra dokument som ger råd, exempel på utformningar och mer 
detaljerade anvisningar. 

Vägmärken, kantstolpar, belysningsstolpar, vägräcken och bullerskydd ska vara CE-märkta, vilket 
innebär att det ska finnas en prestandadeklaration som beskriver produktens egenskaper utifrån EU-
standarder. 

Bärare av vägutrustning, det vill säga stolpar för belysning, trafiksignaler, vägmärken och vägvisning, 
samt stängsel och kantstolpar, ska vara eftergivlig (Trafikverket, 2021a). Det innebär att 
bäraren/utrustningen lossnar eller deformeras vid påkörning, för att minska risken för allvarliga 
personskador. 

Utformning och placering av befintlig vägutrustning kan skilja sig ifrån vad som beskrivs nedan, 
beroende på att regler och riktlinjer förändras över tid. I de fall regelverken tillåter olika lösningar kan 
det finnas regionala variationer. 

2.3.2. Vägmarkering 
Vägmarkeringar delas in i längsgående, tvärgående och övriga markeringar. Längsgående markeringar 
omfattar mittlinjer, körfältslinjer, kantlinjer och spärrområden. Med tvärgående markering avses 
stopplinjer och väjningslinjer. Övriga markeringar avser körfältspilar och symboler, såsom upplysning 
om vägnummer, högsta tillåtna hastighet eller förberedande upplysning om väjningsplikt eller 
stopplikt (TSFS 2010:171, 2010). Exempel på vägmarkeringar i de tre kategorierna visas i Figur 3. 

 
Figur 3. Exempel på vägmarkeringar: kantlinje, heldragen linje, väjningsplikt, körfältsbyte och 
vägnummer. Bild: Transportstyrelsen. 

Motorväg/motortrafikled/fyrfältsväg förses med 30 cm bred heldragen kantlinje på både höger och 
vänster sida. Körfältslinjen är 15 cm bred och intermittent (bruten) med 3 m långa dellinjer och 9 m 
långa mellanrum. Vid på- och avfarter är körfältslinjen 30 cm bred med 3 m långa dellinjer och 3 m 
långa mellanrum (Trafikverket, 2021a). 
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Kraven för utformning av längsgående vägmarkering på mötesfri väg är desamma som för motorväg, 
med skillnaden att höger kantlinje på mötesfri väg är 20 cm bred istället för 30 cm (Trafikverket, 
2021a). 

Tvåfältsvägar som är Europavägar eller riksvägar har 15 cm bred intermittent kantlinje med 1 m långa 
dellinjer och 2 m långa mellanrum (Trafikverket, 2021a). Där det bedöms olämpligt med biltrafik 
utanför körfältet, t.ex. på broar, utförs kantlinjen heldragen. Heldragen kantlinje kan också användas 
för att förbättra synbarheten (Trafikverket, 2021b). Mittlinjen är i normalfallet en 15 cm bred 
intermittent linje med 3 m långa dellinjer och 9 m mellanrum, men utförs som dubbel heldragen linje 
eller som enkel heldragen linje i kombination med varnings- eller mittlinje där omkörning inte får ske 
(Trafikverket, 2021a). 

Spärrområde utförs på vägyta som inte får trafikeras. Området ramas in av 30 cm breda heldragna 
linjer, som omger V-formade markeringar med 40 cm linjebredd (Trafikverket, 2021a). 

För tillfällig vägmarkering vid vägarbeten och liknande används gul heldragen linje med minst 20 cm 
bredd (Trafikverket, 2021a). 

Vägar med ÅDT (Årsdygnstrafik) ≥ 1 000 ska ha våtsynbar kant- och mittlinje (Trafikverket, 2021a). 
Detta innebär att markeringen antingen utförs profilerad eller med stora glaspärlor på ytan. Profilerad 
markering är vanligast och den kan utföras i ett antal olika varianter, Figur 4. Profilerad markering ska 
utföras med minst 60 procent täckning men förekommer också med 100 procent täckning 
(Trafikverket, 2018). Vägmarkeringsfärg med stora glaspärlor används i huvudsak för komplettering 
av vänster kantlinje på motorväg, i slutet av den befintliga (profilerade) markeringens livslängd 
(Nygårdhs, 2020). En profilerad markering på motorväg har vanligtvis 60 procent täckning, men 
komplettering med färg innebär att täckningen blir 100 procent. 

 
Figur 4. Exempel på våtsynbara vägmarkeringar. Till vänster: trappflex och droppflex med 60 % 
täckning. Till höger: trappflex och rillad markering med 100 % täckning. Fotograf: Gunilla Sörensen 
och Harry Sörensen, VTI. 

Stopplinjer är 40 cm breda och utförs som rak linje (Trafikverket, 2021a). Väjningslinjer utförs som en 
rad med trianglar, med basen 50 cm och höjden 70 cm (Trafikverket, 2021b). Mellanrummet är 50 cm. 
Körfältspilar och pilar som anvisar om körfältsbyte har längden 7,5 m och de placeras mitt i körfältet 
(Trafikverket, 2021a). Pilar som anvisar om körfältsbyte kan också användas i mittlinjen på 
tvåfältsväg för att förvarna om heldragen linje eller spärrområde (Trafikverket, 2021b). 

Funktionskraven för vägmarkering omfattar retroreflexion för torr markering, luminanskoefficient och 
friktion. För våtsynbara markeringar finns även krav på retroreflexion för våt markering (Trafikverket, 
2018). Retroreflexionen är ett mått vägmarkeringens synbarhet i mörker när den belyses med 
fordonsbelysning. Luminanskoefficienten är ett mått på markeringens ljushet i dagsljus. Gällande 
funktionskrav ges av Teknisk beskrivning för utförande av vägmarkering (Trafikverket, 2018). 

De årliga tillståndsmätningar som görs av längsgående vägmarkeringars funktion på ett urval av 
vägsträckor på det statliga vägnätet, visar att under 2018 uppfyllde 50 procent av vägmarkerings-
längden gällande krav på torra markeringars retroreflexion på 150 mcd/m2/lx (Nielsen et al., 2019). 
För våta vägmarkeringars retroreflexion är kravet 35 mcd/m2/lx och det uppfylldes på 27 procent av 
vägmarkeringslängden. 
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2.3.3. Kantstolpar 
Kantstolpar ska användas på vägar med skyltad hastighet ≥ 80 km/h och ÅDT ≥ 2 000, där det inte 
finns vägbelysning (Trafikverket, 2021a). Längs dubbelriktad väg ska kantstolpar ha vit rektangulär 
reflektor på höger sida och två vita runda reflektorer på vänster sida. På motorväg och mötesfri väg 
ska kantstolpar ha vit rektangulär reflektor på både vänster och höger sida om körbanan. Kantstolpar 
placerade direkt före eller efter korsning, busshållplats, parkeringsplats och rastplats ska ha gul 
reflektor. Kantstolpar ska i normalfallet placeras med 100 m avstånd i längsled (tätare vid små 
kurvradier) (Trafikverket, 2021a). 

2.3.4. Vägmärken 
I Sverige används omkring 250 olika vägmärken (Transportstyrelsen, 2020). En del av dessa 
förekommer i flera eller många olika varianter, till exempel hastighetsbegränsning, 
lokaliseringsmärken och varning för djur. En grov uppskattning är att drygt hälften av de 
förekommande vägmärkena används på motorväg, mötesfri väg och landsväg, medan resten främst 
förekommer i tätbebyggt område. 

Vägmärken delas in i varningsmärken, väjningspliktsmärken, förbudsmärken, påbudsmärken, 
anvisningsmärken, lokaliseringsmärken, upplysningsmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74, 
2019). Varje vägmärke har en kod bestående av en bokstav, som motsvarar kategori, och en siffra, 
t.ex. B2 (Stopplikt) eller F5 (Vägvisare). Vägmärkenas utseende med avseende på form, storlek, 
symboler och teckensnitt ges av Transportstyrelsens författningssamling 2019:74. Åtta olika 
standardiserade färger, utöver svart och vitt, används på vägmärken. Några exempel visas i Figur 5. 

 
Figur 5. Vägmärken. Bild: Transportstyrelsen. 

Vägmärken ska ha ett retroreflekterande ytskikt för att synas bra i fordonsbelysning (TSFS 2019:74, 
2019). Retroreflekterande folier för vägmärken delas in i RA-klasser utifrån hur mycket ljus de 
reflekterar (EN 12899-1, 2007, DIN 67520, 2008). VGU anger vilken RA-klass som ska väljas för 
olika vägmärkestyper, trafikmiljöer och placeringar (Trafikverket, 2021a). Gällande krav omfattar 
klasserna RA2 och RA3B, men bland befintliga vägmärken har många folier av typen RA1, som är en 
äldre lågreflekterande typ av folie (Kjellman et al., 2018). RA-klasserna anger minimivärden för 
retroreflexionen. För att reducera risken för bländning anger VGU krav på maximal retroreflexion för 
stora vägmärken med vit bakgrund (vägmärken E15, F16–F20, se även Figur 5). Vidare ska 
vägmärken vinklas från vägen för att inte orsaka bländning (Trafikverket, 2021a). 

VGU ger anvisningar och råd för hur vägmärken ska placeras (Trafikverket, 2021a, b). I de fall 
vägmärket är kopplat till en lokal trafikföreskrift (hastighetsgräns, parkeringsförbud etc.) ska 
vägmärket (i längsled) placeras där föreskriften börjar gälla. I annat fall tas hänsyn dels till vad 
vägmärket har för funktion, dels till de lokala förutsättningarna, till exempel med avseende på 
vegetation, topografi, sikt och visuellt intryck. Vägmärken placeras vanligtvis till höger om vägen, 
men på större vägar förekommer ofta också portalmontering av vägvisningsmärken. Vägmärken för 
hastighetsgräns placeras på båda sidor av vägen när hastighetsgränsen ändras. 

Vägmärkenas storlek väljs utifrån vägtyp och i vissa fall utifrån hastighetsgräns (Trafikverket, 2021a). 
På motorväg har varningsmärken sidan 1,2 m och förbudsmärken diametern 0,9 m (TSFS 2019:74, 
2019). Motsvarande mått för vägmärken på landsväg är 0,9 respektive 0,6 m. 
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Det finns inget register över vägmärkena på det statliga vägnätet. Det vill säga, det finns ingen 
information om vilka vägmärken som finns, var de finns eller när de installerades. Däremot kan de 
regler som vägmärkena ger anvisning om på en viss plats finnas tillgängliga, till exempel via svensk 
trafikföreskriftssamling (STFS) eller Nationell vägdatabas (NVDB). Information som finns tillgänglig 
digitalt är bland annat hastighetsgräns och begränsningar av fordonsvikt eller höjd. Vidare finns 
kommersiella företag, till exempel Mapillary, HERE och TomTom, som tillhandahåller tjänster som 
erbjuder viss digital information om vägmärken. 

Det görs inga rutinmässiga tillståndsmätningar på vägmärken i Sverige. Bedömningen av huruvida ett 
vägmärke behöver bytas ut görs främst genom okulärbesiktning och ibland genom mätning av 
retroreflexion (Kjellman et al., 2018). I en forskningsstudie som genomfördes 2018 gjordes 
funktionsmätningar på ca 300 slumpvist valda vägmärken med fem olika bottenfärger (vit, blå, röd, 
grön och gul) (Kjellman et al., 2018). 71 procent av de inventerade vägmärkena uppfyllde gällande 
krav för både retroreflexion (i respektive RA-klass) och för kromaticitet2 (färgkoordinater). De mest 
påtagliga effekterna när vägmärken åldras är att röd färg bleks och att retroreflexionen minskar. 

2.3.5. Trafiksignaler 
VGU föreskriver att trafiksignaler (flerfärgssignaler) endast ska användas i korsningar (för vägtrafik 
och vid korsning med gc-väg) inom tätort eller i tätortsnära miljöer (Trafikverket, 2021a). Permanenta 
trafiksignaler förekommer inte alls på motorväg där korsningar alltid är planskilda, men kan 
förekomma i korsningar på riksvägar i anslutning till tätorter där hastigheten är 70 km/h eller lägre. 

Primärtillfarter på vägar av landsbygdskaraktär med skyltad hastighet 70 km/h förses med dubblerade 
trafiksignaler för bästa observans (Trafikverket, 2021b). Det vill säga, den ena signalen placeras högt 
så att den är synlig på långt avstånd, medan den andra placeras så att den är synlig när föraren står vid 
stopplinjen. Portalmontering är också möjlig (Trafikverket, 2021b). 

Flerfärgssignaler kan styras enligt ett förutbestämt tidsschema, genom sensorer som detekterar trafiken 
eller genom adaptiv styrning som syftar till att optimera flödet genom korsningen (TSFS 2014:30, 
2014, Grumert & Pereira, 2021, Trafikverket, 2021b). I Sverige är tidluckemetoden vanligast, där 
detektorer aktiverar grönt ljus, vilket förlängs om det är kort tid till nästa fordon (Grumert & Pereira, 
2021). Särskilda fordon, till exempel kollektivtrafik, kan ges prioritering vid trafiksignaler, via trådlös 
kommunikation. Vidare kan flera trafiksignaler vara sammankopplade, för att bättre kunna koordinera 
trafikflödet. 

Även trafiksignaler av typen rött blinkande ljus (SIG16, Y1), som används vid korsning med 
järnväg/spårväg och till exempel vid öppningsbar bro, kan förekomma på riksväg. 

Utöver permanenta trafiksignaler förekommer olika typer av tillfälliga trafiksignaler vid vägarbeten 
(Trafikverket, 2012a). Det kan dels vara tillfälliga trafiksignaler av flerfärgstyp, rött fast ljus som 
anger att en väg är avstängd, gult blinkande ljus som anger att en väg är delvis avstängd och 
fordonsmonterade signaler i form av gula pilar eller rött kryss som anger var man får och inte får köra. 

Exempel på de typer av trafiksignaler som nämnts ovan visas i Figur 6.  

 
2 Tidigare fanns krav på kromaticitet i Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA), men för närvarande finns 
inga sådana krav som gäller för vägmärken på de statliga vägarna. 
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Figur 6. Trafiksignaler: flerfärgssignaler, rött blinkande ljus vid korsning med järnväg/spårväg, gul 
pil. Bild: Transportstyrelsen. 

2.3.6. Vägbelysning 
Vägar utanför tätort ska normalt sett inte förses med belysning (Trafikverket, 2021a). Vägbelysning 
ska dock användas på vägar utanför tätort med högt trafikflöde3, vid cirkulationsplatser och vid 
öppningsbara broar, och kan användas på sträckor med högre andel mörkerolyckor än vad som är 
normalt, vid förekomst av störande eller missledande omgivningsljus, vid stor andel gång- och 
cykeltrafik på vägrenen under dygnets mörka timmar, samt vid komplexa korsningar och trafikplatser. 

Det huvudsakliga funktionsmåttet för vägbelysning för vägar för fordonstrafik är vägyteluminans, som 
är ett mått på vägytans ljushet sett från en fordonsförare på 60 m avstånd. Luminansen beror både på 
mängden infallande ljus (från vägbelysningen) och dess riktning, vägytans reflekterande egenskaper 
och observatörens position. Vid korsningar och på andra platser där luminansberäkningar inte är 
tillämpbara använder man istället funktionsmåttet belysningsstyrka, som är den mängd ljus (från 
vägbelysningen) som faller in mot vägytan (EN 13201-3, 2016, Trafikverket, 2021a).  

Vägbelysningsanläggningar planeras vanligtvis med hjälp av ett beräkningsverktyg som säkerställer 
att belysningen dimensioneras i enlighet med de krav som finns i VGU. Mängden ljus från en 
belysningsanläggning minskar över tid till följd av nedgång i ljuskällornas ljusflöde och 
nedsmutsning. Detta tar man hänsyn till vid dimensioneringen, så att en anläggning initialt har högre 
prestanda än vad kraven anger. Dimring av vägbelysningsanläggningar förekommer under tider med 
lågt trafikflöde, för att minska energianvändningen (Fors, 2014). 

Tillståndsmätningar av vägbelysning förekommer inte i Sverige idag, vilket innebär att det saknas 
kunskap om hur väl befintliga anläggningar motsvarar de krav som finns. Lampor byts ut när de går 
sönder eller utifrån ett förutbestämt tidsintervall baserat på förväntad livslängd. 

2.3.7. Vägräcken, stängsel och barriärer 
Räcken syftar till att fånga upp fordon så att risk för skador på person och egendom minimeras. 
Räcken ska alltid finns mellan mötande trafikriktningar på motorväg och mötesfri väg, på broar och i 
tunnlar med skyltad hastighet ≥ 70 km/h (Trafikverket, 2021a) Räcken används även när vägens 
sidoområde har brant lutning och i vissa fall mellan väg och gång- och cykelväg. 

Räcken klassificeras utifrån vilken typ av fordon och för vilken hastighet de är avsedda för. VGU 
föreskriver att räcken längs med vägar, det vill säga sidoräcken, räcken i mittremsa och slänträcken, 
minst ska uppfylla krav för kapacitetsklass N2 (Trafikverket, 2021a), vilket i korthet innebär att de ska 
kunna fånga upp en personbil som kör i 110 km/h (VTI, 2020). I vissa fall ställs krav på att räcket ska 
ha högre kapacitetsklass, H1–H2, vilket innebär att det ska kunna fånga upp tunga fordon. Detta gäller 
bland annat för räcke i mittremsa på motorväg, räcken på broar och i vissa andra fall, där marken intill 
vägen lutar kraftigt (Trafikverket, 2021a). 

Motorväg och mötesfri väg ska alltid vara försedda med viltstängsel (Trafikverket, 2021a). Krav på 
viltstängsel gäller även tvåfältsväg med ÅDT ≥ 4 000 och skyltad hastighet > 80 km/h. 

 
3 Motorväg > 35 000 ÅDT, mötesfri väg > 20 000 ÅDT, tvåfältsväg utan gc-trafik > 7 000 ÅDT 
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2.3.8. Skydd mot buller och bländning 
Bulleravskärmningar ska finnas där riktvärden för ljudnivåer inte kan uppnås (Trafikverket, 2021a). 
Riktvärden för buller omfattar bostäder, vårdlokaler, skolor och vissa typer av naturområden 
(Trafikverket, 2021b). 

För motorväg, mötesfri väg och tvåfältsväg gäller att intilliggande vägar inte får medföra risk för 
bländning (Trafikverket, 2021a). Bländskydd kan anordnas till exempel genom planteringar eller med 
bländskyddskärmar monterade på räcke. 

2.4. Tankar om framtida möjligheter 

2.4.1. Allmänt 
Det finns idag inga färdiga riktlinjer, standarder eller kravdokument för hur vägutrustning ska 
utformas för att vara ändamålsenlig för automatiserade fordon. Däremot pågår många 
forskningsstudier, demonstrationsprojekt, tester och andra initiativ. Av relevans för väghållare inom 
EU är bland annat följande projekt och arbeten, som berör vägutrustning och automatiserade fordon på 
ett övergripande plan: 

• CEDR-projektet MANTRA, om automatisering ur ett väghållarperspektiv. Projektet 
genomfördes 2018–2020. 

• Arbeten inom CEN TC/226/WG 12 Road interaction – ADAS/Autonomous vehicles. 

I avsnitten nedan presenteras en sammanställning av den litteratur som hittats om vägutrustning för 
automatiserad körning. 

2.4.2. Vägmarkering 
Befintliga ADAS som syftar till att hålla fordonet i körfältet, till exempel lane departure warning 
(LDW) och lane keeping assist (LKA), baseras på kamerasystem som läser av de längsgående 
vägmarkeringarna, det vill säga kantlinjer, mittlinjer och körfältslinjer. Att vägmarkeringar finns och 
har en god funktion är därför en förutsättning för att sådana system ska fungera. När det gäller alltmer 
avancerade funktioner för automatiserad körning är den samlade bilden från litteraturen att 
vägmarkeringar fortsatt kommer att vara av stor vikt för systemens funktionalitet, se till exempel (Pike 
et al., 2018, EU, 2019, CEN/TC 226, 2020, EU EIP, 2020, Marr et al., 2020, Ulrich et al., 2020). Detta 
motiveras av att fordon med en hög grad av automatisering behöver ha en inbyggd redundans, det vill 
säga de måste inhämta information om till exempel sin position i körfältet från flera olika 
sensorsystem för att kunna fungera på ett tillförlitligt sätt, även i händelse av att någon sensor fallerar 
eller tillfälligtvis inte kan tillhandahålla information (CEN/TC 226, 2020, Yurtsever et al., 2020). Det 
är därför inte sannolikt att avläsning av vägmarkeringar kommer att ersättas av andra system för 
positionering – åtminstone inte i närtid – utan vägmarkeringar kan förväntas utgöra en av flera 
delkomponenter i de automatiserade fordonens positioneringssystem. Detta innebär att vägmarkeringar 
av god kvalitet förväntas vara viktiga för att möjliggöra automatiserad körning, men samtidigt måste 
det automatiserade systemet kunna hantera ett bortfall av information som baseras på avläsning av 
vägmarkeringar. I en rapport från CEDR-projektet MANTRA, som handlar om automatisering ur ett 
väghållarperspektiv, påpekas att väghållaren inte kan hållas ansvarig för vägmarkeringens funktion, 
eftersom den kan påverkas av yttre faktorer såsom dåligt väder (Ulrich et al., 2020). Det är fordonet 
som måste kunna bedöma om vägmarkeringen uppfyller fordonets ODD (Operational dynamic 
domain, se 4.7.2) och om den inte gör det så måste fordonet kunna hantera situationen på ett adekvat 
sätt. 

På längre sikt är det svårare att bedöma behovet av vägmarkeringar. I ovan nämnda rapport från 
CEDR-projektet MANTRA förutspås att vägmarkeringar kommer att behövas åtminstone till år 2040 
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och att digital vägledning kommer att få allt större betydelse över tid (Ulrich et al., 2020). European 
ITS Platform (EU EIP), som är en organisation för europeiska vägmyndigheter och väghållare, 
påpekar i sin färdplan Road map and action plan to facilitate automated driving on TEN road network 
att på 20 års sikt förväntas alla automatiserade fordon vara uppkopplade och ha tillgång till digital 
information, och då kanske inte fysiska vägmarkeringar kommer att behövas (EU EIP, 2020). 

De flesta befintliga ADAS som läser av vägmarkeringar använder en monokamera (Marr et al., 2020). 
Hur långt framför fordonet systemet läser av vägmarkeringarna varierar – vissa läser endast av 
området strax framför fordonet, vilket är fallet till exempel för Mobileyes 5 series som läser av 
markeringarna 10–15 m framför fordonet (Pike et al., 2018), medan andra ”ser” mer än 120 m (Marr et 
al., 2020). Ofta kombineras informationen från vägmarkeringarna med avläsning av till exempel 
räcken och vägyta/vägkant samt information om förväntad bredd hos körfält (Marr et al., 2020, Shin et 
al., 2020). 

I fordon med en högre grad av automatisering förväntas kamerasystem för avläsning av 
vägmarkeringar kombineras med andra system och sensorer för positionering såsom lidar, radar, 
proprioceptiva4 sensorer, gps/satelliter och digitala kartor (Gruyer et al., 2016, Kulmala et al., 2018, 
Milford et al., 2020, Shin et al., 2020). I en översiktsartikel av Yurtsever et al. (2020) framhålls att helt 
automatiserade fordon inte bara behöver kunna detektera körbar yta, utan också semantiskt förstå hur 
körfält är riktade, hur de korsar varandra och hur de delar sig och går ihop. För detta behövs en 
kombination av avancerad teknik som detekterar vägen och körfälten (kameror etc.) och 
standardiserade kartor med kodad topologi, som förklarar innebörden av det som detekterats. 

Utöver behovet av att använda vägmarkeringar för vägledning, kan det också finnas behov av att 
använda vägmarkeringar för att markera var automatiserade fordon får eller ska köra (Ulrich et al., 
2020). 

Ett återkommande tema i litteraturen är behovet av att standardisera och harmonisera vägmarkeringar 
för att de ska vara läsbara av automatiserade fordon – något som framhålls både av myndigheter (EU, 
2019, EU EIP, 2020), forskare (Liu, Tight, et al., 2019, Ulrich et al., 2020) och branschorganisationer 
(EuroRAP & EuroNCAP, 2013, ERF, 2018, ATSSA, 2019). EU-EIP anser att harmonisering av 
vägmarkeringar inom Europa vore önskvärt, men att det är extremt svårt och orealistiskt att genomföra 
(EU EIP, 2020), medan forskarna bakom CEDR-projektet MANTRA anser att harmonisering (dvs. av 
design/utformning) inte är viktigt (Ulrich et al., 2020). Däremot finns en konsensus kring att man 
behöver ta fram standarder och krav för maskinläsbarhet av vägmarkeringar (EU EIP, 2020, Ulrich et 
al., 2020). EU-EIP har i sin färdplan för möjliggörande av automatiserad körning på TEN-vägnätet 
tagit fram en lista över 14 prioriterade uppgifter, varav en handlar om att implementera 
maskinläsbarhet i vägmarkeringsstandarder (EU EIP, 2020). Man anser att detta bör göras under de 
kommande tre åren. Projektet MANTRA:s rekommendation till väghållare som är villiga att göra 
anpassningar av infrastrukturen för automatiserade fordon, är att standarder för maskinläsbara 
markeringar behöver tas fram under perioden 2021–2025. 

2019 tog EU initiativ till att ta fram gemensamma specifikationer ”för att främja vägmarkeringars och 
vägmärkens läsbarhet och upptäckbarhet för både mänskliga förare och fordon utrustade med 
automatiserade förarstödsystem”, genom direktivet 2019/1936 om ändring av direktiv 2008/96/EG 
om förvaltning av vägars säkerhet (EU, 2019). En expertgrupp, Expert Group for Road Infrastructure 
Safety (EGRIS), har satts samman och de ska, enligt artikel 6c i nämnda direktiv, senast i juni 2021 
komma med ett utlåtande om möjligheten att fastställa gemensamma specifikationer. Arbetet är 
inriktat mot de ADAS-system som finns idag. 

Gällande funktionskrav med avseende på vägmarkeringars synbarhet baseras på europastandarden 
EN 1436:2018 (CEN, 2018). Kraven är anpassade efter hur det mänskliga ögat registrerar 

 
4 Sensorer som registrerar rörelse 
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vägmarkeringen. De funktionsmått (för synbarhet) som tillämpas i Sverige är luminanskoefficient, Qd, 
som är ett mått på markeringens ljushet i dagsljus, samt retroreflexionen, RL, för både torra och våta 
markeringar, som är ett mått på hur väl markeringen syns i mörker, när den belyses med ljus från 
fordonets strålkastare. I EN 1436:2018 finns ett par ytterligare varianter på synbarhetsmått. 
Vägmyndigheterna i respektive land väljer själva vilka mått de vill använda och vilken kravnivå de 
vill tillämpa, utifrån ett antal fördefinierade klasser i standarden. Huruvida de befintliga 
funktionsmåtten är tillämpbara för kamerabaserad avläsning av vägmarkeringar är en central fråga för 
det standardiseringsarbete som inletts (se stycket ovan), och där finns ännu inga färdiga svar. Men 
utifrån den forskning som hittills genomförts inom området går det att få en fingervisning om vad som 
kan tänkas bli aktuellt med avseende på funktionskrav. Nedan ges en sammanfattning av relevanta 
forskningsstudier. 

En tidig forskningsstudie om vägmarkeringar och ADAS genomfördes vid VTI år 2010 (Lundkvist & 
Fors, 2010). Syftet var att undersöka vilka nivåer luminanskoefficienten Qd och retroreflexionen RL 
behövde ha för att Volvos LDW-system5 (lane departure warning) skulle fungera bra. LDW-systemet 
baserades på en kamera som läste av markeringarna upp till 30–40 m framför fordonet. Studien 
genomfördes på en fördefinierad slinga på allmän väg, som kördes i olika ljus- och väderförhållanden. 
Resultaten visade att för att LDW-systemet skulle fungera i dagsljus behövde vägmarkeringens 
luminanskoefficient Qd vara 5 mcd/m2/lx högre än vägytans luminanskoefficient. Asfaltsbelagda 
vägytor har typiskt en luminanskoefficent på 50–100 mcd/m2/lx medan gällande krav för 
vägmarkeringen är 130 mcd/m2/lx, vilket innebär att LDW-systemet fungerade bra även för Qd-nivåer 
långt under gällande kravnivå. I mörker behövde retroreflexionen för torra markeringar vara 70 
mcd/m2/lx, vilket även det är lägre än gällande krav på 150 mcd/m2/lx. Våta vägmarkeringar i mörker 
behövde ha en retroreflexion på 20 mcd/m2/lx för att vara läsbara för LDW-systemet (gällande krav 35 
mcd/m2/lx). I studien noterades att LDW-systemet, oavsett vägmarkeringarnas funktion, hade svårt att 
detektera vägmarkeringarna vid lågt stående (mot-)sol, mötande fordon i mörker och väta, kurvig väg 
och nedsjunkna vägkanter på väg utan mittlinje. En slutsats från studien är att det som främst kan 
förbättra funktionaliteten hos LDW-systemet är att våtsynbara vägmarkeringar (se avsnitt 2.3.2) 
används i högre utsträckning. Samma rekommendation ges från en annan tidig studie, genomförd av 
Hadi & Sinha (2011), som har undersökt effekterna av vägmarkeringars retroreflexion på prestandan 
hos ett LDW-system. 

Inom ramen för det amerikanska forskningsprogrammet National Cooperative Highway Research 
Programme (NCHRP) har en omfattande studie av hur vägmarkeringars egenskaper påverkar 
maskinläsbarheten genomförts (Pike et al., 2018). I studien användes ett system för eftermontering 
från tillverkaren Mobileye (Mobileye 5 series), som läser av markeringarna ca 10–15 m framför 
fordonet. Studien genomfördes på testbana, i olika ljus- och väderbetingelser. Samtliga studerade 
vägmarkeringar var ca 10 cm breda (4 inch). De funktionsmått som ingick i studien var retroreflexion 
RL för torra och våta markeringar, luminanskoefficient Qd, luminans6 Y och färgkoordinater, samt 
kontrastkvoter för retroreflexion, luminans och luminanskoefficient (kontrastkvot = uppmätt värde hos 
vägmarkeringen / uppmätt värde hos intilliggande vägyta). Resultaten visade att systemet i torrt väglag 
i dagsljus klarade att detektera samtliga vita vägmarkeringar (26 st.) som ingick i studien, oavsett 
luminanskoefficient och kontrastkvot för luminanskoefficienten. Luminanskoefficienten Qd var 57–
227 mcd/m2/lx och kontrastkvoten för Qd var 1.1–4.6 för de markeringar som studerades. I dagsljus i 
väta kunde inget samband mellan vägmarkeringens funktion och systemets detektering fastställas, på 
grund av att mätningarna stördes av solljus som reflekterades i vägytan. I mörker behövde 
retroreflexionen för torra markeringar vara 34 mcd/m2/lx eller högre, och kontrastkvoten för RL 2,5 

 
5 Detta var första generationens LDW-system och det kan ha vidareutvecklats och förbättrats sedan studien 
genomfördes. 
6 Luminans Y är ett mått på synbarheten i dagsljus. Det ingår inte bland de europeiska funktionsmåtten som 
definieras av EN 1436. 
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eller högre, för adekvat detektering. I mörker i väta behövde retroreflexionen (för våta markeringar) 
vara 4 mcd/m2/lx eller högre, och kontrastkvoten för RL 2,1 eller högre, för adekvat detektering. I 
studien undersöktes även vägmarkeringarnas detekterbarhet i mörker vid bländning från mötande 
fordon, både i torrt och vått väglag. Mängden mätdata från denna del är begränsad, men antyder att 
högre retroreflexion och kontrastkvot kan behövas för att markeringen ska vara detekterbar i de 
betingelserna, jämfört med då det inte finns någon bländning. Ytterligare resultat från studien visade 
att heldragna markeringar detekterades något bättre än intermittenta, särskilt i dagsljus, att prestandan 
hos systemet minskade med ökande fordonshastighet i dagsljus men inte i mörker, och att 
vägbelysning tenderade att försämra prestandan hos systemet (dock få observationer). Man undersökte 
även en speciell typ av ”kontrastmarkering” som bestod av en ca 10 cm bred markering omgiven av ca 
5 cm breda svarta fält på sidorna. Kontrastmarkeringen gav bättre detektering i de flesta fall, men då 
testfordonet färdades mot solen i dagsljus blev detekteringen sämre, troligen beroende på att solljus 
reflekterades i de svarta fälten och orsakade bländning. Författarna påpekar att deras resultat, med 
avseende på vilka nivåer på luminanskoefficient, retroreflexion och kontrastkvoter som behövs för 
maskinläsbarhet, skiljer sig från resultaten från VTI:s studie, som genomfördes på allmän väg. 
Författarna menar att möjliga förklaringar kan vara att det på allmänna vägar förekommer till exempel 
rester av gamla vägmarkeringar, sprickor, lagningar, varierande beläggning och spårbildning som kan 
försvåra detekteringen av vägmarkeringar. Författarna diskuterar i sin rapport också maskinläsbarhet 
kontra läsbarhet för det mänskliga ögat, och menar att studiens resultat pekar mot att kamerasystemet 
ser vägmarkeringar på ungefär samma sätt som människan. Men de påpekar samtidigt att systemet 
detekterar markeringen på närmare avstånd än vad standarden för retroreflexion avser. Standarden för 
retroreflexion avser det ljus som reflekteras från markeringen mot föraren på 30 m avstånd, medan det 
undersökta systemet avläser markeringarna på 10–15 m avstånd med en annan observationsvinkel och 
där vägytan är väl upplyst av fordonsbelysningen. Författarna menar att systemet därför inte till fullo 
kan dra nytta av högreflekterande markeringar. Författarna diskuterar också bländning, som innebär 
svårigheter att detektera markeringen, både för den mänskliga föraren och vid maskinläsning, och 
därför behöver metoder för att motverka effekterna av bländning utvecklas. En slutsats från studien är 
att det behövs mer forskning om maskinläsning av vägmarkeringar, innan det kan bli aktuellt att ändra 
i gällande amerikanska riktlinjer7 för vägmarkering (Pike et al., 2018). 

Även Austroads, som är en samlingsorganisation för vägmyndigheter i Australien och Nya Zeeland, 
har genomfört en omfattande studie för att undersöka hur vägmarkeringarnas egenskaper påverkar 
funktionen hos kamerabaserade ADAS-system som syftar till att hålla fordonet i körfältet (Marr et al., 
2020). Studien inkluderade en litteraturgenomgång, diskussioner med väghållare, tillverkare och 
branschorganisationer, fältförsök och analyser av kostnadseffektivitet. I fältstudien ingick sju olika 
fordon med LKA-system, varav ett var utrustat med Mobileyes kamerasystem för eftermontering. 
Fabrikaten för de övriga sex systemen är inte kända. Resultaten visade bland annat följande: 

• Dagsljus: Kontrastkvoten (Qd) mellan vägmarkering och vägyta behöver vara minst 3:1 för att 
kamerabaserade ADAS ska kunna detektera vägmarkeringen på ett bra sätt under olika 
förhållanden. 

• Mörker: Kamerabaserade ADAS fungerar bra då kontrasten (RL) mellan vägmarkering och 
vägyta är mellan 5:1 och 10:1. Lägre kontraster undersöktes inte i studien, dvs. inget 
minimivärde kunde fastställas. 

• En ljus vägyta kan försämra möjligheterna för kamerabaserade ADAS-system att detektera 
vägmarkeringar. 

 
7 I december 2020 kom ett utkast till en ny version av The Manual on Uniform Traffic Control Devices 
(MUTCD) som ges ut av amerikanska Federal Highway Administration (FHWA), där vissa anpassningar av 
riktlinjerna för vägmarkeringar föreslås, för att uppnå bättre maskinläsbarhet. 
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• Längsgående vägmarkeringar bör vara minst 10 cm breda. Eftersom markeringarna slits över 
tid, vilket kan göra att bredden minskar, bör man överväga att tillämpa krav på minst 15 cm 
bredd för nya markeringar. 

• Intermittenta linjer tenderar att vara något svårare att detektera än heldragna linjer. 

• Man bör eftersträva att ha tydliga och kontinuerliga linjer på båda sidor om körfältet, samt 
konstant körfältsbredd, även vid avfarter/påfart och i korsningar. 

• Många nyare standarder för vägmarkeringar i de australiensiska staterna är tillräckliga eller 
mer än tillräckliga för att uppfylla kraven för maskinläsning. 

Ytterligare observationer från studien var att körfältsdetekteringen tenderade att vara mindre effektiv i 
dagsljus än i mörker på grund av större visuell komplexitet i dagsljus, olika system (fabrikat) 
fungerade på olika sätt vilket kan göra det svårt att bedöma effekten av eventuella ändringar i 
infrastrukturen, fordonets hastighet påverkade prestandan hos de undersökta systemen (vissa 
fungerade bättre och vissa sämre då hastigheten ökade) och vått väglag kunde både försämra och 
förbättra detektionen beroende på omgivningsljuset (mycket omgivningsljus som ger speglingar i 
vägytan försämrar detektionen) (Marr et al., 2020). 

I en mindre studie från Tjeckien undersöktes sambandet mellan vägmarkeringars funktion och 
förmågan hos ett LKA-system (ej specificerat vilket) att detektera markeringarna (Matowicki et al., 
2016). De funktionsmått som studerades var luminanskontrast (synbarhet i dagsljus) och 
retroreflexion. Inget samband mellan funktionsmåtten och LKA-systemets förmåga att detektera 
markeringar hittades, och författarna menar att det istället var andra faktorer, såsom lagningar i 
asfalten och reflektioner från solen, som påverkade prestandan hos LKA-systemet (det ska dock 
noteras att studien inte tycks ha omfattat insamling av data från LKA-systemet i mörker, vilket är 
nödvändigt för att kunna göra en relevant bedömning av betydelsen av vägmarkeringens 
retroreflexion). 

Ovan refererade studier är utförda av forskningsorganisationer och/eller vägmyndigheter. I litteraturen 
finns också studier med kopplingar till tillverkare av vägmarkeringsprodukter. Slutsatser från de 
studierna är bland annat att bredare markeringar, högre retroreflexion och vit färg (jämfört med gul) 
ger bättre detektion (Davies, 2017) och att högkvalitativt dropon-glas ger bättre retroreflexion och 
längre hållbarhet och därmed är bättre för automatiserade fordon (Burghardt et al., 2020). I studier från 
två olika tillverkare har man undersökt om lidar kan användas för att detektera vägmarkeringar i svåra 
ljusförhållanden. Den ena studien visade att lidar kan vara ett bra komplement till kamera i dagsljus 
vid bländning, då kameror generellt fungerar dåligt (Intertraffic Innovation News, 2020). I den andra 
studien undersöktes hur man kan förbättra maskinläsbarheten när det finns speglingar i vägytan från 
omgivande ljuskällor (Pike, Whitney, et al., 2019). Studien visade att speglingar i en våt vägyta kan ha 
en ljushet som motsvarar ljusheten hos vägmarkeringar, vilket innebär att speglingar riskerar att tolkas 
som vägmarkeringar vid maskinläsning. Författarna menar att högbrytande dropon-glas (brytnings-
index 2,4) kan motverka sådana feldetektioner och i ett mindre test demonstrerar de att lidar, som inte 
är känslig för bländande ljus i det synliga spektrat, fungerar mycket bra för att detektera våta 
vägmarkeringar med högbrytande glaspärlor (Pike, Whitney, et al., 2019). 

I en studie som genomförts på uppdrag av den amerikanska branschorganisationen American Traffic 
Safety Services Association (ATSSA) undersöktes hur vägmarkeringens bredd påverkar maskinläsbar-
heten (Pike, Carlson, et al., 2019). I studien användes Mobileyes LDW-system (Mobileye 5 series) för 
eftermontering. Åtta olika vägmarkeringar (med avseende på retroreflexion och färg) i två bredder, 4 
respektive 6 inch (ca 10 respektive 15 cm), ingick i studien. Maskinläsbarheten undersöktes i både 
dagsljus och i mörker, med båda torra och våta markeringar. Generellt var detekterbarheten god för 
båda bredderna i alla betingelser (> 2 på en skala 0–3). För båda bredderna var detekterbarheten högre 
i vått väglag i mörker än i vått väglag i dagsljus, vilket troligtvis kan förklaras av att vägmarkeringarna 
i studien var profilerade, dvs. utformade för att synas bra i vått väglag i mörker. Författarna framhåller 
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att detekterbarheten i vått väglag i dagsljus var bättre för den bredare markeringen, och de 
argumenterar för att 6 inch breda markeringar bör användas i en rad situationer för att förbättra 
detekterbarheten (Pike, Carlson, et al., 2019). En närmare granskning av resultaten från studien visar 
dock att skillnaderna mellan de två bredderna var mycket små i samtliga betingelser (detekterbarheten 
var faktiskt bättre för 4 inch än för 6 inch i mer än hälften av de 28 undersökta kombinationerna av 
markering, ljus/mörker och torrt/vått). Författarna kommenterar detta själva i viss mån, och menar att 
det skulle kunna förklaras av att markeringarna var nya och hade skarpa kanter, att systemet läser av 
markeringarna nära fordonet (bredare markeringar är sannolikt mer fördelaktiga om avläsningen sker 
på större avstånd) och att testet gjordes på bana där det inte fanns störningar (Pike, Carlson, et al., 
2019). 

Branschorganisationen ATSSA har tagit fram riktlinjer för vägmarkeringar för ADAS-system 
(ATSSA, 2019). De anser bland annat att en lägsta nivå på retroreflexion måste specificeras, att 
längsgående markeringar bör vara 6 inch (ca 15 cm) breda där hastighetsgränsen är 40 mph (ca 65 
km/h) eller högre, och att man vid av- och påfarter bör använda prickad linje som ”kantlinje” för 
körfältet på huvudvägen, där av-/påfarten ansluter. 

De europiska organisationerna EuroRAP och EuroNCAP har tagit fram ett förslag på kvalitetskrav för 
vägmarkering för maskinläsbarhet, baserat på diskussioner med branschen (EuroRAP & EuroNCAP, 
2013). I förslaget rekommenderas det som benämns ”150 x 150”-standarden, vilket innebär att torra 
vägmarkeringars retroreflexion ska vara minst 150 mcd/m2/lx och att bredden hos markeringarna ska 
vara minst 150 mm på alla vägar. Vidare ska våta vägmarkeringar ha en retroreflexion på minst 35 
mcd/m2/lx. Arbetsgruppen bakom förslaget förespråkar också att alla vägar ska ha korrekta och tydliga 
vägmarkeringar, att markeringarna ska vara synliga i alla väderförhållanden, att man bör harmonisera 
utformningen med avseende på färg och geometri, samt att kantlinjer bör vara heldragna. Även 
branschorganisationen European Road Federation (ERF) förespråkar 150 x 150-standarden (ERF, 
2018). Pike et al. (2018) påpekar att det inte finns någon motivering till EuroRAP:s och EuroNCAP:s 
föreslagna krav på retroreflexion och bredd. 

EuroRAP genomförde under åren 2019–2021 projektet SLAIN som bland annat syftar till att 
undersöka hur infrastrukturen behöver anpassas för automatiserade fordon (EuroRAP, 2020). 
Maskinläsbarheten av vägmarkeringarna på ca 2 000 km TEN-T-väg i fyra sydeuropeiska länder 
undersöktes (Konstantinopoulou et al., 2020). Resultaten visade att 4,2 procent av vägmarkeringarna 
inte var maskinläsbara (tunnlar exkluderade), på grund av att markeringen antingen var sliten eller 
saknades. Markeringens bredd var av betydligt mindre betydelse för maskinläsbarheten än att 
markeringen hade tillräcklig kontrast och en konsekvent utformning. 

Nästan ingen litteratur med koppling till fordonsbranschen har hittats. Den europeiska branschorgani-
sationen European Automobile Manufacturers Association (ACEA) anser att Europa behöver 
uppgradera, anpassa och harmonisera fysisk och digital infrastruktur (ACEA, 2019), men de ger inga 
mer specifika krav eller önskemål gällande vägmarkeringar. 

Den mesta litteraturen utgår från att vägmarkeringar kommer fortsätta att vara av samma typ som idag. 
Några idéer och innovationer som kan nämnas är magnetiska vägmarkeringar/sensorer (3M, 2017, 
Mohsen et al., 2018) och självlysande vägmarkeringar (Clark, 2012). Feng et al. (2018) föreslår att 
radarreflektorer integreras i vägmarkeringarna för att möjliggöra detektion med radar. En variant av 
detta föreslås av Voronov et al. (2016), där radarreflektorn integreras i en vägbanereflektor, som också 
kan förses med en magnetsensor. Fördelen med radar är att detektionen förväntas fungera bra även då 
ljusförhållandena inte är optimala (mörker, ljusvariationer, lågt stående sol) och vid väta och dimma. 
Lidar och radar fungerar bättre än kameror vid dåliga ljusförhållanden, och radar fungerar bättre än 
både kameror och lidar vid väta och dimma (Feng et al., 2018). 

Sammanfattningsvis förväntas vägmarkeringar vara viktiga för automatiserade fordons positionering, 
men fordonen måste samtidigt kunna hantera ett bortfall av den information som inhämtas via 
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avläsning av vägmarkeringarna. Det viktigaste funktionsmåttet för maskinläsning anses vara 
kontrasten mellan vägmarkering och vägyta (Lundkvist & Fors, 2010, Pike et al., 2018, Marr et al., 
2020). I dagsljus är det kontrastkvoten för luminanskoefficienten Qd som är relevant, medan det i 
mörker är kontrastkvoten för retroreflexion RL. De gällande svenska funktionskraven för vägmarkering 
omfattar inte kontrast, men utifrån kraven på luminanskoefficient och retroreflexion, samt kännedom 
om vägytors reflekterande egenskaper, är bedömningen att markeringar som uppfyller de befintliga 
kraven också kan förväntas vara maskinläsbara, både i dagsljus och i mörker samt både i torrt och i 
vått8 väglag (förutsatt att kravet på våta vägmarkeringars retroreflexion är uppfyllt). Viktigt att komma 
ihåg är dock att maskinläsbarheten kan försämras av många yttre faktorer som inte är direkt kopplade 
till vägmarkeringens egenskaper. I litteraturen nämns bland annat lågt stående sol (Lundkvist & Fors, 
2010, Pike et al., 2018, Marr et al., 2020), mötande fordon i mörker (Lundkvist & Fors, 2010, Pike et 
al., 2018), små kurvradier, både horisontalt och vertikalt (Lundkvist & Fors, 2010, Milford et al., 
2020), smuts (Lundkvist & Fors, 2010), is och snö (EuroRAP & EuroNCAP, 2013, Pike et al., 2018), 
dimma (Pike et al., 2018, Marr et al., 2020), skuggor (Pike et al., 2018, Milford et al., 2020), rester av 
gamla markeringar (EuroRAP & EuroNCAP, 2013), plötslig förändring i ljusförhållanden, t.ex. vid 
tunnelinfart/-utfart (Milford et al., 2020), andra vägmarkeringar, t.ex. pilar (Milford et al., 2020), 
lagningar i beläggningen (Pike et al., 2018) och trafikförhållanden, t.ex. andra fordon som skymmer 
(Shin et al., 2014).  

En begränsning i litteraturen är att den mesta forskningen är gjord utan involvering av fordonsindu-
strin. Forskargrupperna bakom NCHRP:s och Austroads studier, som är de mest omfattande inom 
området, rapporterar båda svårigheter med att få tillgång till system att testa och att få tillgång till data 
från systemen (Pike et al., 2018, Marr et al., 2020). I framtida forskningsstudier vore det önskvärt med 
deltagande från fordonsindustrin. 

Några viktiga projekt och initiativ att följa de kommande åren är: 

• EGRIS-gruppens arbete utifrån EU-direktiv 2019/1936. Gruppen har initierat ett 
forskningsprojekt benämnt Study on common specifications for road markings and signs som 
påbörjades hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. Projektkonsortiet består av bland 
annat universiteten i Zagreb, Graz och Hasselt. 

• NordFoU-projektet Autonomous vehicles and road markings (AVRM) som syftar till att 
undersöka maskinavläsning av vägmarkeringar i de nordiska länderna. Projektet förväntas 
genomföras 2021–2023. 

• Pågående arbeten inom CEN TC/226/WG 12 Road interaction – ADAS/Autonomous vehicles. 

2.4.3. Kantstolpar 
Ingen litteratur som specifikt handlar om kantstolpar hittades. NVIDIA, som är en underleverantör till 
fordonsindustrin, nämner i ett blogginlägg på sin webbplats att stolpar i vägmiljön kan användas som 
landmärken för automatiserade fordons positionering och i ett exempel (filmklipp) från en japansk 
tunnel visar de hur deras system detekterar en sorts stolpar som liknar de svenska kantstolparna 
(NVIDIA, 2020). 

I ett finskt projekt har man undersökt om kantstolpar försedda antingen med radarsändare eller med 
passiva radarreflektorer kan underlätta automatiserade fordons positionering i arktiska förhållanden, 
det vill säga när vägen är täckt av snö och is (Kotilainen et al., 2019). Resultaten visade att detektionen 

 
8 Med ”vått” avses vått så som det är definierat i EN 1436:2018, dvs. det tillstånd markeringen befinner sig i en 
minut efter att vatten hällts över den. Detta motsvarar perioden direkt efter ett regn. Vid pågående kraftigt regn 
och vid vattenansamling på markeringen kan markeringen förväntas synas sämre än i den definierade betingelsen 
”vått”. 
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visserligen försämrades i snöfall, men att båda metoderna fungerade förhållandevis bra. Passiva 
reflektorer har fördelen att de inte behöver strömförsörjning och är därför att föredra. 

2.4.4. Vägmärken 
Nyare manuella fordon kan vara utrustade med Traffic-sign recognition (TSR), som är ett stödsystem 
som läser av vägmärken och presenterar informationen för föraren (Roper et al., 2018, Liu, Li, et al., 
2019, Wali et al., 2019). Främst handlar det om avläsning av hastighetsskyltar, men vissa system kan 
detektera även andra typer av skyltar, till exempel stoppskyltar, omkörningsförbud och förbud mot 
infart. För automatiserade fordon är inhämtningen av information från vägmärken mer komplex – dels 
måste fordonet kunna detektera och tolka en stor mängd vägmärken, inklusive kombinationer av 
vägmärken, dels måste fordonet fatta beslut om hur informationen ska användas. 

En central frågeställning är hur automatiserade fordon ska inhämta den information som ges av 
vägmärken. TSR-system för hastighetsinformation läser av vägmärken med en kamera och extraherar 
vägmärkets information med hjälp av avancerad bildbehandling. Avläsningen av det fysiska 
vägmärket kombineras ofta med information från en databas för att förbättra noggrannheten hos 
systemet (Roper et al., 2018). Samma teknik kan användas av automatiserade fordon. I litteraturen 
finns hundratals artiklar om metoder och algoritmer för kameraläsning av vägmärken (Wali et al., 
2019). Alternativet är att informationen inhämtas helt digitalt, till exempel via en molnlösning, via 
sändare i skylten eller via data som finns lagrad i fordonet (Aigner et al., 2019). 

Den uppenbara fördelen med fysiska vägmärken är att de redan finns och därmed inte kräver 
förändringar eller anpassningar av den befintliga infrastrukturen. Detta är sannolikt en fördel inte bara 
för väghållaren utan även för fordonsindustrin, som inte behöver invänta nya system, tekniker eller 
standarder. Roper et al. (2018) har testat ett antal TSR-system och konstaterar att maskinläsning av 
korrekt monterade, väl underhållna och ej skymda vägmärken fungerar mycket bra. Samtidigt är det 
känt att det finns faktorer som försämrar eller omöjliggör en korrekt detektion av fysiska vägmärken: 
avvikelser från standardutformning (Roper et al., 2018, Serna & Ruichek, 2018, Liu, Li, et al., 2019, 
Konstantinopoulou et al., 2020), felaktig montering eller placering (EuroRAP & EuroNCAP, 2013, 
Konstantinopoulou et al., 2020), stort avstånd mellan vägmärke och fordon på större vägar (Milford et 
al., 2020), åldrande/slitage, smuts och skador (Serna & Ruichek, 2018, Liu, Li, et al., 2019, Wali et al., 
2019) skymmande vegetation, fordon eller andra föremål (EuroRAP & EuroNCAP, 2013, Serna & 
Ruichek, 2018, Wali et al., 2019, Milford et al., 2020), (felaktig) detektion av vägmärken som är 
placerade på intilliggande vägar (EuroRAP & EuroNCAP, 2013, Roper et al., 2018), varierande 
ljusförhållanden med kraftiga skuggor och/eller reflexioner (Serna & Ruichek, 2018, Wali et al., 2019) 
samt regn, snö och dimma (Wali et al., 2019). Vidare har det konstaterats att TSR-system kan ha svårt 
att detektera vissa elektroniska skyltar (VMS-skyltar) på grund av (osynligt) flimmer från LED-ljuset i 
skyltarna (Roper et al., 2018). Ett ytterligare potentiellt problem är sabotage. (Eykholt et al., 2018) har 
visat att detektionsalgoritmer baserade på metoden djupa neurala nätverk (DNN) kan vara extremt 
känsliga för små störningar. Små bitar av svart och vit tejp fästa på en stoppskylt gjorde att ett DNN-
system klassificerade skylten som en hastighetsskylt. 

För att kunna hantera faktorerna ovan och för att skapa nödvändig redundans i automatiserade fordons 
informationsinhämtning är det sannolikt att avläsning av fysiska vägmärken behöver kombineras med 
någon form av digital information (CEN/TC 226, 2020). Som nämnts ovan sker detta i viss mån redan 
i befintliga TSR-system (Roper et al., 2018). I en rapport från CEDR-projektet MANTRA, som 
handlar om automatisering ur ett väghållarperspektiv, framhålls att en kombination av fysiska och 
digitala vägmärken är till fördel för automatiserade fordon (Ulrich et al., 2020). I rapporten 
rekommenderas att man under den kommande femårsperioden (dvs. 2021–2025) arbetar både med att 
ta fram TN-ITS-standarder (se nedan) för digitala vägmärken och med att implementera maskinläs-
barhet för fysiska vägmärken. Även EU EIP framhåller i sin färdplan Road map and action plan to 
facilitate automated driving on TEN road network vikten av att fysiska vägmärken är maskinläsbara, 
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samtidigt som man rekommenderar att informationen från vägmärken görs tillgänglig digitalt på tre 
års sikt (EU EIP, 2020). På längre sikt förväntas all information från permanenta vägmärken finnas 
tillgänglig digitalt, men att temporära skyltar och VMS-skyltar fortfarande behöver vara maskinläsbara 
(EU EIP, 2020, Ulrich et al., 2020). I MANTRA-projektets rapport förutspås att på 10–20 års sikt 
kommer information från permanenta vägmärken i huvudsak tillhandahållas digitalt (Ulrich et al., 
2020). I en rapport från Austroads, som är en samlingsorganisation för vägmyndigheter i Australien 
och Nya Zeeland, förutspås å andra sidan att fysiska vägmärken kommer att fortsätta utgöra ”ground 
truth” för fordonstillverkarna (dock möjligen med ett kortare tidsperspektiv i åtanke) och att digital 
information kommer att utgöra ett komplement (Roper et al., 2018). 

Inga konkreta förslag till kriterier eller funktionskrav för maskinläsbarhet av fysiska vägmärken har 
hittats i litteraturen. I ett australienskt projekt har man undersökt vad myndigheter och branschen kan 
göra för att förbättra maskinläsning av vägmärken i Australien och Nya Zeeland (Roper et al., 2018). 
Slutsatserna från projektet var att de viktigaste faktorerna för att förbättra maskinläsbarhet (i de 
länderna) var standardisering av utformning, placering och underhåll. I rapporten nämns att flera 
fordonstillverkare deaktiverat sina TSR-system i fordon på den australiensiska marknaden, på grund 
av inkonsekvent och ur maskinläsbarhetssynpunkt olämplig utformning av vägmärkena (Roper et al., 
2018). Det vill säga, resultaten från studien är kanske inte direkt överförbara till europeiska 
trafikförhållanden, där majoriteten av länderna tillämpar Wien-konventionen för vägmärken, vilket 
innebär en högre grad av standardisering. 

Som nämnts i avsnitt 2.4.2, tog EU 2019 initiativ till att ta fram gemensamma specifikationer ”för att 
främja vägmarkeringars och vägmärkens läsbarhet och upptäckbarhet för både mänskliga förare och 
fordon utrustade med automatiserade förarstödsystem”, genom direktivet 2019/1936 om ändring av 
direktiv 2008/96/EG om förvaltning av vägars säkerhet (EU, 2019). En expertgrupp, Expert Group for 
Road Infrastructure Safety (EGRIS), har satts samman och de ska, enligt artikel 6c i nämnda direktiv, 
komma med ett utlåtande om möjligheten att fastställa gemensamma specifikationer. Arbetet är 
inriktat mot de ADAS-system som finns idag och fokuserat på funktion (ej harmonisering). 

I litteraturen efterfrågas specifikt framtagande av krav för maskinläsbarhet av VMS-skyltar, eftersom 
de har konstaterats kunna vara svåra att läsa maskinellt på grund av flimmer, se ovan (EuroRAP & 
EuroNCAP, 2013, Roper et al., 2018, EU EIP, 2020). Austroads har genomfört ett projekt som ger 
viss vägledning till hur man kan formulera krav för VMS-skyltar, men i rapporten påpekas också att 
flimmer kan reduceras med tekniska lösningar och att det kan vara en möjlighet att tillhandahålla 
informationen digitalt istället (Raj et al., 2020). 

En innovation för att förbättra maskinläsbarheten av fysiska vägmärken, som föreslås av en tillverkare 
av vägmärken, är att förse vägmärkena med en osynlig tvådimensionell streckkod som fordonet 
belyser med en IR -ljuskälla (infrarött ljus) och läser av med en NIR-kamera (kamera som är känslig 
för våglängder i området nära infrarött ljus) (Snyder et al., 2018). 

När det gäller digitala vägmärken är en viktig fråga vem som ska tillhandahålla informationen. I 
rapporten från CEDR-projektet MANTRA rekommenderas att TN-ITS-standarder implementeras för 
tillhandahållande av digitala vägmärken (Ulrich et al., 2020). TN-ITS är ett europeiskt initiativ för att 
möjliggöra och främja utbyte av ITS-relaterad spatiell vägdata mellan vägmyndigheter och 
kartleverantörer (TN-ITS, 2020). Trafikverket är en av parterna i TN-ITS. Att tillhandahålla 
information om vägmärken via TN-ITS innebär därför att ansvaret delas mellan vägmyndigheter och 
kartleverantörer. 

Dagens TSR-system använder, som nämnts ovan, redan viss digital information om vägmärken. Var 
den informationen kommer ifrån är inte helt känt, men det finns flera kommersiella företag såsom 
TomTom, HERE och Mapillary, som tillhandahåller9 digital information om vägmärken (varav de två 

 
9 För ytterligare information, se respektive företags webbplats. 
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förstnämnda är partners i TN-ITS). Det ska nämnas att dessa företag i huvudsak baserar sin data om 
vägmärken på maskinell analys av insamlat bilddatamaterial från vägmiljön, dvs. de fysiska 
vägmärkena är en förutsättning för att digital information ska kunna tillhandahållas. 

I Nederländerna upphandlade regeringen 2019 en tjänst som gratis tillhandahåller en digital version av 
informationen från i stort sett samtliga vägmärken i landet, under minst två års tid (Habers, 2020). 

Sett till de digitala lösningar som nämnts ovan är det mest sannolikt att digital information om 
vägmärken kommer att tillhandahållas antingen via uppkoppling till en molntjänst eller via data som 
laddats ner till bilen. Ett tänkbart alternativ, om än mindre sannolikt, som nämns i litteraturen är att 
fysiska vägmärken kompletteras med digitala vägmärken som trådlöst sänder information till fordonen 
(och som alltså är placerade i vägmiljön) (Toh et al., 2018). 

En ytterligare aspekt av vägmärken och automatiserade fordon är att det kan behövas nya vägmärken 
som visar var automatiserade fordon får respektive inte får köra (Ulrich et al., 2020). EU-projektet 
INFRAMIX ger förslag på hur en skylt för automatiserad körning skulle kunna se ut (Porcuna et al., 
2019). 

Sammanfattningsvis förväntas både fysiska och digitala vägmärken vara viktiga för automatiserade 
fordon, åtminstone i det kortare perspektivet. Hur och av vem den digitala informationen ska 
tillhandahållas är ännu inte fastställt, men det finns pågående initiativ där både myndigheter och 
kommersiella aktörer är involverade. 

Några viktiga projekt och initiativ att följa de kommande åren är: 

• EGRIS-gruppens arbete utifrån EU-direktiv 2019/1936. Gruppen har initierat ett 
forskningsprojekt benämnt Study on common specifications for road markings and signs som 
påbörjades hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2022. 

• Pågående arbeten inom CEN TC/226/WG 12 Road interaction – ADAS/Autonomous vehicles. 

• Arbeten inom TN-ITS med standarder för digitala vägmärken. 

2.4.5. Trafiksignaler 
ADAS-system som läser av trafiksignaler är inte lika vanliga som motsvarande system för avläsning 
av vägmarkeringar eller vägmärken. Audi introducerade i USA 2016 Traffic Light Information, som 
baseras på V2I-kommunikation (vehicle to infrastructure) och som ger föraren information om hur 
långt tid det är kvar tills trafikljuset slår om till grönt (Time-to-green) och, i en senare version, även 
ger anvisning om lämplig hastighet för att komma fram till trafikljuset när det slår om till grönt (Green 
light optimized speed advisory, GLOSA) (Audi, 2019). Audi uppger att systemet är tillgängligt i mer 
är 5000 amerikanska korsningar och sedan 2019 är systemet tillgängligt i vissa städer i Europa. 
Systemet bygger på att städerna/väghållarna har försett sina trafikljus med system för V2I-
kommunikation (se mer om detta nedan). 

Fordonstillverkaren Tesla tillhandahåller från och med 2020 en funktion som detekterar trafikljus och 
minskar fordonets hastighet tills det stannar vid stopplinjen (Tesla, 2021). Systemet använder kamera- 
och gps-data för att detektera trafikljusen (Tung, 2020) och är därmed inte beroende av V2I-
kommunikation. 

Ett rimligt antagande är att befintliga fysiska trafikljus kommer att finnas kvar, och allteftersom 
kompletteras med V2I-kommunikation som sänder digital information till fordonen (Eliot, 2020). En 
anledning till att fysiska trafikljus kan förväntas finnas kvar är förstås att förare av manuellt körda 
fordon behöver dem. För automatiserade fordon ger en kombination av fysisk och digital infrastruktur 
nödvändig redundans till de automatiserade fordonens informationsinhämtning (CEN/TC 226, 2020). I 
CEDR-projektet MANTRA:s rekommendationer berörs trafikljus endast kortfattat, men man nämner 
både maskinläsbarhet av fysiska trafikljus och V2I-kommunikation (Ulrich et al., 2020). 
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I litteraturen presenteras metoder och algoritmer för maskinläsning av trafikljus, antingen via enbart 
analys av kamerabilder (Diaz-Cabrera et al., 2015, Kim et al., 2019), via kamerabilder i kombination 
med information från kartor för bättre och mer tillförlitlig detektion (Jang et al., 2017, Hirabayashi et 
al., 2019, Yoneda et al., 2020), eller via en höghastighetskamera som detekterar flimmer hos trafikljus 
med led-belysning (Yabuuchi et al., 2020). Ingen litteratur om funktionskrav för maskinläsbarhet av 
trafiksignaler har hittats. 

SPaT/MAP är en standardiserad form av digitalt meddelande som sänds trådlöst från trafikljus till 
fordon (Amsterdam Group, 2015, C2C-CC, 2020). SPaT står för Signal Phase and Timing och 
innehåller information om trafikljusets status och förväntade förändringar i status, till exempel hur 
lång tid det är kvar tills trafikljuset slår om från rött till grönt. MAP innehåller kartinformation om 
korsningen, med avseende på körfältens placering och riktning, samt hur de är relaterade till varandra. 
SPaT/MAP definieras av SAE-standarden J2735 V2X Communications Message Set Dictionary och 
ISO-standarden ISO/TS 19091 Intelligent transport systems – Cooperative ITS – Using V2I and I2V 
communications for applications related to signalized intersections. 

I Sverige genomfördes under åren 2017–2019 projektet Uppkopplade trafiksignaler (Östling, 2019). 
Projektet tog fram en IT-arkitektur för uppkopplade trafiksignaler och implementerade denna i 13 
korsningar i fyra svenska städer. De uppkopplade trafiksignalerna tillhandahöll standardiserade 
SPaT/MAP-meddelanden. En slutsats från projektet är att det för många väghållare är en lång väg kvar 
till uppkopplade trafiksignaler, bland annat för att det många gånger saknas digitaliserad 
dokumentation om korsningarna. En fortsättning på projektet har genomförts inom ramen för 
NordicWay som är en nordisk samarbetsplattform som genomför demo- och pilotprojekt inom C-ITS 
(NordicWay, 2020a). Olika användarapplikationer utvecklades, däribland ett Time-to-green-system 
som ger föraren information om hur lång tid det är kvar till trafikljuset slår om till grönt (NordicWay, 
2020b). Ingen av applikationerna handlade om automatiserade fordon, men tekniken som 
demonstrerats i projektet skulle rimligen kunna användas av framtida automatiserade fordon. 

I USA har man uppmuntrat införandet av SPaT/MAP genom initiativet SPaT Challenge som hade som 
mål att alla 50 amerikanska delstater senast 1 januari 2020 skulle ha försett minst en sträcka/korridor 
eller område (med omkring 20 signalreglerade korsningar) med SPaT-teknik (NOCoE, 2018). Den 
nederländska organisationen CROW, som är en plattform för samarbete mellan myndigheter och 
industri inom området transport och infrastruktur, har tagit fram en nederländsk ”profil” för SPaT-
meddelanden, det vill säga de har anpassat och valt ut de delar ur SPaT-standarden som är relevanta 
för det nederländska trafiksystemet (CROW, 2020). 

Uppkopplade trafiksignaler kan ge nyttor inte bara för ADAS-system och automatiserade fordon. Guo 
et al. (2019) påpekar att uppkopplade trafiksignaler ger förbättrade möjligheter att styra trafiken och 
därmed minska köer och utsläpp, samt förbättra trafiksäkerheten. 

Wang et al. (2018) föreslår att trafiksignaler kan användas som landmärken för automatiserade fordons 
positionering. 

På lång sikt kan uppkopplade och automatiserade fordon möjliggöra andra lösningar än konventionella 
trafiksignaler för trafikstyrning i korsningar. Dresner & Stone (2004), Fajardo et al. (2011) och Santi 
(2017) föreslår ett system där fordonen begär och tilldelas tidsluckor för passering. Ett sådant system 
förväntas förbättra flödet genom korsningen, jämfört med konventionella trafiksignaler (Dresner & 
Stone, 2004). 

Sammanfattningsvis är det troligt att befintliga fysiska trafiksignaler behöver kompletteras med 
funktionalitet för digitala SPaT/MAP-meddelanden, för att möjliggöra automatiserad körning. Ingen 
litteratur har hittats gällande funktionskrav för maskinläsning av fysiska trafiksignaler. 
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2.4.6. Vägbelysning 
Vägbelysning nämns knappt alls i litteraturen om infrastruktur för automatiserade fordon. En tolkning 
av detta är att vägbelysning inte förväntas ha någon väsentlig betydelse för automatiserade fordon, 
men det finns förstås också en möjlighet att eventuella behov av eller problem kopplade till 
vägbelysning ännu inte har uppmärksammats eller studerats. 

I CEDR-projektet MANTRA:s rapport om automatisering ur ett väghållarperspektiv nämns att det 
möjligen kan behövas nya krav kopplade till belysning vid tunnelinfarter/-utfarter, för att reducera 
effekter av bländning och förändringen i ljusförhållanden (Ulrich et al., 2020). I EU-EIP:s färdplan 
“Road map and action plan to facilitate automated driving on TEN road network” nämns ingenting 
alls om vägbelysning (EU EIP, 2020). 

Dagens standarder för vägbelysning är anpassade efter den mänskliga föraren, som behöver en upplyst 
vägyta för att kunna se vägen och för att kunna upptäcka till exempel fotgängare. Detta gäller 
nödvändigtvis inte för automatiserade fordon, som inhämtar information på andra sätt. Boyce (2016) 
menar att när det inte längre finns en förare som behöver se vägen framför sig, så behöver man fråga 
sig vilken funktion vägbelysningen ska fylla. Manserra (2018) spekulerar i att automatiserade fordon 
kanske inte behöver vare sig vägbelysning eller strålkastare, medan Stone et al. (2020) argumenterar 
för att automatiserade fordon ska designas så att de klarar att köra i mörker utan vägbelysning och utan 
fordonsbelysning, i miljöer där det inte finns oskyddade trafikanter, för att minska mängden 
ljusföroreningar. 

I det kortare perspektivet, när trafiken förväntas bestå både av manuellt körda fordon och automati-
serade fordon, är det troligt att automatiserade fordon kommer att ha fordonsbelysning. Förare av 
manuella fordon behöver kunna se de automatiserade fordonen och de automatiserade fordonen 
behöver kunna detektera vägmarkeringarna, se avsnitt 2.4.2. Avläsning av vägmarkeringar görs i 
huvudsak med kameror och för att markeringen ska vara maskinläsbar i mörker behöver fordonet ha 
strålkastare. Däremot är vägbelysningens roll mer oklar. I NCHRP:s studie om vägmarkeringars 
maskinläsbarhet gjordes ett mindre test i vägbelysning, där resultaten pekade mot att detekterbarheten 
tenderade att försämras i vägbelysning (Pike et al., 2018). 

En möjlig nytta med vägbelysning föreslås av Fernandez et al. (2020) och Jeong et al. (2019): 
belysningen i tunnlar skulle kunna användas som stöd för automatiserade fordons positionering, det 
vill säga att ljuspunkterna används som landmärken som fordonen navigerar efter. 

2.4.7. Vägräcken, stängsel och barriärer 
Vägräcken kan potentiellt fylla flera olika funktioner på vägar som trafikeras av automatiserade 
fordon. Först och främst så som dess huvudsakliga syfte är idag, det vill säga som en skyddsanordning 
som fångar upp fordon som oavsiktligt lämnar vägbanan. Ingen litteratur har hittats som handlar om 
detta, det vill säga om vägräckens säkerhetseffekter för automatiserade fordon. 

I litteraturen nämns att vägräcken/barriärer kan användas för att separera körfält, vägar eller områden 
där automatiserade fordon får eller ska köra (Ulrich et al., 2020). Rad et al. (2020) menar att det finns 
tre sätt att separera manuellt körda fordon och automatiserade fordon: med en målad linje/markering, 
med en buffertzon eller med en fysisk barriär. Det finns inte tillräckligt med forskning för att avgöra 
vilken typ av separering som är bäst, med avseende på förarbeteende, trafikflöde, effektivitet och 
trafiksäkerhet (Rad et al., 2020). 

En ”bieffekt” av vägräcken är att de kan användas som ett stöd för automatiserade fordons 
positionering (Kim & Song, 2016, Marr et al., 2020, Shin et al., 2020). Det vill säga, vägräckena kan 
detekteras av fordonens sensorer och utgöra en del i den information som fordonet använder för att 
bestämma sin position på vägen. 
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I CEDR-projektet MANTRA:s rapport nämns att automatiserade fordon kan medföra att behovet av 
viltstängsel längs större vägar ökar (Ulrich et al., 2020). Vad detta baseras på framgår inte, men det 
kan noteras att det redan idag finns ADAS-system som kan detektera vilt, bland annat från tillverkarna 
StradVision och Veoneer. Det är rimligt att anta att även framtida automatiserade fordon som är 
avsedda att användas utanför tätort kommer att kunna detektera vilt. 

2.4.8. Skydd mot buller och bländning 
I projektet MANTRA:s slutrapport nämns att platooning, dvs. lastbilar som kör autonomt i konvoj, 
kan medföra ökat buller, vilket möjligen kan öka behovet av bullerskydd (Ulrich et al., 2020). I övrigt 
har ingen litteratur hittats som handlar om skydd mot buller kopplat till automatiserad körning utanför 
tätort. 

Inte heller har någon litteratur som specifikt handlar om bländningsskydd hittats. Däremot nämns i 
litteraturen att automatiserade fordon kan ha svårt att avläsa vägmarkeringar i mörker när det finns 
mötande fordon som bländar (Lundkvist & Fors, 2010, Pike et al., 2018). 

2.4.9. Speciell vägutrustning för automatiserade fordon 
I den litteratur som har studerats finns inga tydligt uttalade behov av speciell vägutrustning för 
automatiserade fordon. Med vägutrustning avses här fysisk utrustning i vägmiljön, som inte är 
relaterad till digital infrastruktur (digital infrastruktur berörs i kapitel 4). Fordonsindustrin utvecklar 
fordon som är anpassade till den befintliga infrastrukturen. Till exempel genomför Scania under 2021 
tester med automatiserade fordon motsvarande SAE nivå 4 på allmän väg, utan någon anpassning av 
infrastrukturen (Scania, 2021). 

Däremot finns studier där man undersökt utrustning och tekniker som skulle kunna underlätta och 
stödja automatiserade fordons positionering, till exempel i vissa miljöer eller under vissa 
väderförhållanden. Radar kan vara ett bra komplement till kamerabaserade system i dåliga 
ljusförhållanden, men det förutsätter att vägmiljön är sådan att det finns ytor som radiovågorna kan 
reflekteras mot. (Feng et al., 2018) föreslår att radarreflektorer integreras i vägmarkeringen eller i 
vägytan för att öka tillförlitligheten i positioneringen vid dåligt väder. En liknande lösning föreslås av 
(Kim, 2020) där metallplattor installeras på vägmarkeringen med jämna mellanrum, för att möjliggöra 
radarbaserad detektering av körfältet. (Voronov et al., 2016) beskriver en teknik där radarreflektorer 
utformas som cat’s eyes (vägbanereflektorer) och placeras på vägmarkeringen med 20–25 m 
mellanrum. (Kotilainen et al., 2019) har testat radarreflektorer och radarsändare monterade på 
kantstolpar för att underlätta positionering vid snö och is på vägen. 

Relaterat till radar och lidar kan nämnas att automatiserade små bussar, shuttles, som beskrivs i bilaga 
2, och som är avsedda att användas i stadsmiljöer, baserar sin positionering bland annat på detektering 
av omkringliggande byggnader och andra landmärken. I vissa fall kan man behöva montera 
lidarpaneler intill vägen för att positioneringen ska bli tillförlitlig. Fordon som är avsedda att användas 
på motorväg och landsväg behöver fungera på ett annat sätt, eftersom det inte finns ”naturliga” 
radarreflektorer i samma utsträckning som i en stadsmiljö. 

I Sverige undersöktes, på uppdrag av Trafikverket, under åren 2012–2014 möjligheterna att använda 
magneter placerade ca 20 cm under vägytan för positionering av fordon (Steverud et al., 2013, 
Björklöf, 2015). 

2.5. Konsekvenser 
Med utgångspunkt i den litteratur som sammanfattas i avsnitt 2.4 är det troligt att vägutrustningen på 
motorväg, mötesfri väg och större tvåfältsvägar kommer att fortsätta se ut ungefär som den gör idag, 
även när trafiken till viss del utgörs av automatiserade fordon. En grundprincip för automatiserade 
fordon är att de behöver ha redundans i sin informationsinhämtning, det vill säga de behöver av 
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säkerhetsskäl inhämta information om till exempel sin position från mer än en sensor eller källa. 
Eftersom den fysiska infrastrukturen och vägutrustningen redan finns och kan sägas vara den primära 
informationsbäraren i vägmiljön är det rimligt att den utnyttjas av automatiserade fordon. Så sker i 
flera av dagens ADAS-system, där kameror läser av till exempel (fysiska) vägmarkeringar och 
vägmärken. Den befintliga fysiska vägutrustningen kommer också att fortsatt behövas för förare av 
manuellt körda fordon. 

I CEDR-projektet MANTRA:s slutrapport påpekas att förändringar i den fysiska infrastrukturen är 
kostsamma och kräver en långsiktig planering (Ulrich et al., 2020). I den mån förändringar ska göras 
är det därför viktigt med väl underbyggda underlag och genomtänkta beslut. I nämnda rapport menar 
man att den huvudsakliga förändringen som behöver göras är att digital infrastruktur behöver läggas 
till, medan eventuella ändringar i den fysiska infrastrukturen endast kan göras i begränsad utsträckning 
(Ulrich et al., 2020). 

Vägutrustning för vägledning, det vill säga vägmarkering, vägmärken och trafiksignaler, förväntas 
behöva kompletteras med digital infrastruktur och digitala tjänster. Detta ger dels en nödvändig 
redundans i automatiserade fordons informationsinhämtning, men det innebär också att man kan 
tillhandahålla mer information, som möjliggör, underlättar eller effektiviserar den automatiserade 
trafiken. Det kan till exempel handla om information som beskriver riktningar för körfält eller 
information som anger hur lång tid det är kvar tills en trafiksignal slår om till grönt. 

Vad gäller den fysiska vägutrustningen kan det bli nödvändigt att lägga till nya funktionskrav för 
maskinläsbarhet. För vägmarkeringar kan det bli aktuellt att undersöka behov av krav på kontrast 
mellan vägmarkering och vägbeläggning. I praktiken förväntas detta dock inte innebära några större 
förändringar för vägmarkeringar på det svenska vägnätet. Utifrån befintlig kunskap är det troligtvis så 
att de allra flesta vägmarkeringar på svenska vägar, som uppfyller de befintliga funktionskraven på 
luminanskoefficient och på retroreflexion i torrt och vått tillstånd, kan förväntas vara maskinläsbara i 
både torrt och vått väglag. För att gällande krav på retroreflexion i vått tillstånd ska vara uppfyllt, 
behöver markeringen vara av typen våtsynbar markering (profilerad eller ha stora glaspärlor, se även 
avsnitt 2.3.2). Från och med 2021 finns i VGU krav på att vägar med ÅDT ≥ 1 000 ska ha våtsynbar 
kant- och mittlinje. Det kan noteras att kravet på våtsynbarhet gradvis har skärpts under den senaste 
10-årsperioden, vilket innebär att det finns många vägar där ovan nämnda krav ännu inte är uppfyllt. 
Vidare kan det noteras att kravet på våtsynbarhet inte gäller körfältslinjer. Körfältslinjer slits kraftigt 
och eftersom våtsynbara markeringar har kortare livslängd än icke våtsynbara (plana) markeringar, är 
de inte lämpliga att använda där slitaget är stort. Exakt hur funktionskrav för maskinläsbarhet i vått 
tillstånd ska formuleras får framtida studier och utredningar visa, men generellt sett är det troligtvis så 
att det är lämpligt att använda våtsynbar markering på vägar som trafikeras av automatiserade fordon. 
Utöver väta kan maskinläsbarheten av vägmarkeringar påverkas av många andra yttre faktorer, såsom 
bländning från sol eller mötande fordon, snö, smuts eller lagningar i beläggningen. I vilken 
utsträckning dessa faktorer kan motverkas med till exempel utökade funktionskrav eller mer frekvent 
underhåll (exempelvis komplettering/ommålning, snöröjning, sopning, se även avsnitt 5.2) är ännu 
inte klarlagt, men det kan vara bra att ha detta i åtanke till exempel vid planering av försökssträckor 
för automatiserade fordon. Detta innebär dock inte att man ska ställa orimligt höga krav på underhåll – 
automatiserade fordon måste på ett adekvat sätt kunna hantera ett bortfall av den information som fås 
genom avläsning av vägmarkeringarna. Snarare handlar det om att bestämma vilken funktion och 
tillgänglighet på vägmarkeringarna man vill och kan tillhandahålla. Idag är det en relativt stor andel av 
vägmarkeringarna som inte uppfyller de gällande funktionskraven, och funktionen vanligtvis 
försämras under vinterhalvåret på grund av slitage från dubbdäck. Vilka miniminivåer som krävs för 
maskinläsning (befintliga studier pekar mot att maskinläsning kan fungera bra även då vägmarker-
ingen har sämre funktion än gällande krav) har ännu inte fastslagits. För närvarande pågår flera 
forskningsprojekt och andra initiativ inom området, och förslag på nya funktionskrav kan därför 
förväntas komma under de närmsta åren (se även avsnitt 2.4.2). 
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Även för vägmärken och trafiksignaler är maskinläsbarhet relevant. I litteraturen finns ingen 
information om funktionskrav för maskinläsbarhet av vägmärken och trafiksignaler, vilket möjligen 
kan tolkas som att funktionen hos dessa vanligtvis är tillräckligt god. Till skillnad från vägmarkering 
utsätts vägmärken och trafiksignaler för förhållandevis lite slitage som försämrar funktionen över tid. I 
litteraturen nämns istället andra faktorer som kan påverka maskinläsbarheten, såsom felaktig placering 
av skylten eller skymmande föremål. På större vägar utanför tätort kan de flesta vägmärken förväntas 
vara väl synliga (dvs. ej skymda), eftersom sådana vägar omges av en säkerhetszon där andra fasta 
föremål än nödvändig vägutrustning inte får finnas. Det vill säga, det finns inget som talar för att de 
svenska kraven och riktlinjerna för placering av vägmärken behöver förändras på något väsentligt sätt. 
Dock kan det vara värt att se över riktlinjer för hur vägmärken placeras när två vägar ligger nära intill 
varandra. En mänsklig förare kan förmodligen i de flesta fall enkelt avgöra till vilken väg ett vägmärke 
hör, men för system som läser vägmärken maskinellt har detta visat sig vara en svårighet. Vid 
användande av VMS-skyltar behöver man försäkra sig om att skyltarna inte avger (osynligt) flimmer, 
eftersom det har konstaterats innebära problem vid maskinläsning. Förslag till riktlinjer för 
maskinläsbarhet av vägmärken förväntas tas fram inom EU under de kommande åren. 

Fysiska vägmärken och trafiksignaler kommer sannolikt behöva kompletteras med digital information 
för att möjliggöra automatiserad körning. Hur den informationen ska tillhandahållas och vem som ska 
göra det är inte klarlagt. För vägmärken finns den europeiska samarbetsplattformen TN-ITS som 
förväntas spela en central roll i framtagandet av standarder för digital vägmärkesinformation. För 
trafiksignaler finns det standardiserade meddelandeformatet SPaT/MAP, som sannolikt kommer att 
utgöra utgångspunkt för den digitala motsvarigheten. Se även avsnitt om digital infrastruktur. 

I litteraturen finns inget som talar för att behovet av vägbelysning ökar när trafiken blir alltmer 
automatiserad. Snarare argumenteras det i litteraturen för att vägbelysning kanske inte kommer att 
behövas alls (i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter inte finns). Möjligen kan det också vara så att 
vägbelysning försämrar maskinläsbarheten av vägmarkeringar. Redan idag finns förhållandevis lite 
vägbelysning på det statliga vägnätet och där den finns motiveras den av mänskliga förares behov, 
vilket innebär att införandet av automatiserade fordon inte kan förväntas leda till några större 
förändringar. Det ska dock nämnas att det finns mycket få forskningsstudier om vägbelysning och 
automatiserade fordon, så det är möjligt att framtida studier kommer att ge en annan bild, men utifrån 
dagens kunskapsläge är det inte motiverat att genomföra några förändringar i riktlinjer eller att till 
exempel installera extra belysning på teststräckor för automatiserade fordon. 

Kantstolpars roll för automatiserade fordon är än så länge oklar. I litteraturen finns förslag om att 
kantstolpar kan användas som landmärken för automatiserade fordons navigering. Även 
vägbelysningsarmaturer (ljuspunkter) och trafiksignaler har föreslagits kunna användas som 
landmärken. Huruvida fordonstillverkarna avser att utnyttja denna möjlighet och om det i så fall får 
några konsekvenser för väghållaren är inte känt. 

Även vägräcken kan utgöra en del i den information som automatiserade fordon inhämtar och 
använder som underlag för sin positionering. Ingen litteratur har hittats som handlar om vilka behov 
automatiserade fordon kan ha av räcken som skyddsanordning. Ett ofta framfört argument för 
automatiserade fordon är att de förväntas öka trafiksäkerheten. Utifrån det resonemanget kan man 
spekulera i om behovet av vägräcken på lång sikt kan komma att minska. Men så länge trafiken består 
av både manuellt körda fordon och automatiserade fordon finns i litteraturen inget som talar för att 
göra några egentliga förändringar av gällande riktlinjer för vägräcken. Detsamma kan antas gälla 
viltstängsel, som idag finns längs med alla större vägar utanför tätort. När det handlar om teststräckor 
för automatiserade fordon kan man diskutera om det möjligen kan finnas behov av fler räcken, 
stängsel och andra skyddsanordningar än vad som föreskrivs av VGU, för att hålla en hög 
säkerhetsnivå. Ingen litteratur har hittats som berör detta och det är därför svårt att ge några 
rekommendationer. 
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Det finns inte heller tillräckligt med litteratur om skydd mot buller och bländning för att kunna säga 
något om eventuella förändringar eller anpassningar som kan komma att behövas. I litteraturen nämns 
att automatiserade lastbilskonvojer, platooning, kan ge ökat buller samt att maskinavläsning av 
vägmarkeringar kan fungera dåligt i mörker när det finns mötande fordon som bländar. Omfattningen 
och konsekvenserna av dessa potentiella problem är inte kända. Därmed är det i dagsläget svårt att 
bedöma om det är motiverat med anpassningar eller åtgärder i infrastrukturen. 

Det finns i litteraturen inga tydligt uttalade behov av speciell vägutrustning för automatiserade fordon, 
men radarreflektorer kan möjligen komma att efterfrågas för att stödja positioneringen på vissa platser 
eller under vissa betingelser. 

Något som kan behöva läggas till i den fysiska infrastrukturen är vägmarkeringar och/eller vägmärken 
som ger anvisningar om var automatiserade fordon får eller ska köra. 

Ovanstående beskrivning avser de kommande 10–20 åren. På längre sikt är det svårare att bedöma 
vilken vägutrustning som kan komma att behövas. I projektet MANTRA:s slutrapport och i EU-EIP:s 
färdplan förutspås att den digitala infrastrukturen kommer få allt större betydelse med tiden, vilket 
möjligen kan komma att minska behovet av fysisk infrastruktur (EU EIP, 2020, Ulrich et al., 2020). 
CEDR-projektet STAPLE har en högre tilltro till betydelsen av digital infrastruktur och 
rekommenderar att man tar fram en färdplan för borttagande av fysisk infrastruktur, med sikte på 
implementering år 2030–2035 (Lamb et al., 2020).  

2.6. Vägutformning 
Med vägutformning avses här väggeometri, såsom körfältsbredder, bredder på mittremsor och 
vägrenar, sikt och linjeföring, samt utformning av korsningar och andra vägrelaterade platser. 
Vägutrustning (vägmarkering, vägmärken etc.) behandlas i kapitel 2.2. 

2.7. Nuläget 

2.7.1. Allmänt 
Krav och riktlinjer för utformning av vägar ges av VGU (Trafikverket, 2021a, b). Regelverket är 
obligatoriskt för det statliga vägnätet och ska tillämpas vid all nybyggnation och vid alla större 
ombyggnader. Vid mindre ombyggnationer eller åtgärder är det tillåtet att göra avsteg från VGU. 
Vidare kan befintliga vägars utformning skilja sig från reglerna i VGU, beroende på att regelverket 
kan ha reviderats sedan vägarna byggdes. 

Vid planering av ny- och ombyggnation av vägar väljs en trafikteknisk standard för vägen. 
Trafikteknisk standard är ett samlingsbegrepp som omfattar vägens fysiska utformning och 
trafikreglering, med avseende på åtgärdsavgränsning, teknisk livslängd, dimensionerande trafikslag, 
referenshastighet, vägtyp, sikt- och linjeföring, landskapsanpassning, korsningar, hänsyn till GCM-
trafikanter, faunaåtgärder, kollektivtrafikstandard, rastplatser, omledningsväg, nöduppställning och 
serviceplatser, samt vägvisning, vägmarkering och vägbelysning (Trafikverket, 2021a). 

I avsnitten nedan beskrivs kortfattat de krav och riktlinjer för de aspekter av vägutformningen som kan 
antas vara av relevans för fordon med automatiserade funktioner. 

2.7.2. Typsektioner 
Motorvägar ska ha separata vägbanor, åtskilda av en mittremsa, för motriktad trafik. Fyrfältig 
motorväg på landsbygd ska ha 3,5 m breda körfält och en 2,5 m bred mittremsa. Vägrenarna ska vara 
minst 2 m breda vid referenshastighet 100 eller 110 km/h och minst 2,75 m breda vid referenshastighet 
120 km/h. Minsta avstånd mellan körbanekant och sidoräcke är 2,75 m. Vägrenen ska förses med 
räffla (Trafikverket, 2021a). 



VTI rapport 1101  45 

Mötesfri väg har i grundutförandet omväxlande ett respektive två körfält i vardera riktningen, men kan 
även ha genomgående två körfält i båda riktningarna. På mötesfri väg separeras mötande 
trafikriktningar med räcke. Sidovägren ska vara minst 0,5 m bred. Omkörningssträckor ska vara minst 
900 m långa (Trafikverket, 2021a).  

Rekommenderad körfältsbredd på mötesfri väg är 3,25–3,5 m där det finns två körfält i samma 
riktning och 3,75 m där det finns ett körfält (3,25 m vid ombyggnad av befintlig 9 m-väg) 
(Trafikverket, 2021b). 

På tvåfältsväg ska motriktad trafik separeras med vägmarkeringslinje. Tvåfältsväg med vägbanebredd 
på minst 7 m förses med räfflor i vägmitt. Körfälten ska vara mellan 3,0 och 4,0 m breda (kan vara 
bredare i kurvor med liten radie). På väg med mitträffling ska körfältsbredden vara minst 3,25 m. 
Vägrenen på tvåfältsväg ska vara minst 0,25 m bred. Vid blandtrafik ska det finnas en vägren med 
bredd och utformning som gör den möjlig att använda för GCM-trafik (undantag kan göras vid låga 
trafikflöden eller vid mycket låga GCM-flöden) (Trafikverket, 2021a). 

Sidoområden ska på samtliga vägtyper ha en trafiksäker utformning genom flacka slänter och en 
säkerhetszon fri från oeftergivliga hinder eller, om en sådan utformning inte är möjlig, förses med 
räcken (Trafikverket, 2021a). 

2.7.3. Sikt och linjeföring 
Sikt och linjeföring är kopplad till vägens referenshastighet. Motorväg, mötesfri väg och tvåfältsväg 
ska vara utformad så att tillgänglig sikt minst motsvarar stoppsikt, det vill säga den sträcka som 
fordras för att en fordonsförare ska kunna stanna för ett lågt hinder. På tvåfältsväg, där omkörning sker 
i motriktat körfält, ska krav på omkörningssikt vara uppfyllt. Där referenshastigheten är 100 km/h är 
riktvärdet för omkörningssiktlängden 900 m och gränsvärdet 550 m. Motsvarande siffror då 
referenshastigheten är 80 km/h är 800 respektive 450 m (Trafikverket, 2021a). 

Horisontalkurvor ska bestå av cirkelbågar med konstant krökning. Minsta tillåtna kurvradie bestäms 
utifrån referenshastighet och huruvida kurvan är skevad eller ej. För exempelvis tvåfältsväg med 
referenshastighet 80 km/h är minsta tillåtna kurvradie 300 m med skevning och 2 500 m utan skevning 
(Trafikverket, 2021a). 

Vertikalkurva ska vara utformad med cirkelbåge eller parabelbåge. Minsta tillåta vertikalradie bestäms 
för konvexa kurvor utifrån båglängd, dimensionerande fordon och referenshastighet och för konkava 
kurvor utifrån referenshastighet och förekomst av vägbelysning (Trafikverket, 2021a). 

2.7.4. Korsningar 
På motorväg ska korsningar alltid vara planskilda och utformade som trafikplatser. På mötesfria vägar 
och på tvåfältsvägar tillåts både planskilda korsningar och korsningar i plan (Trafikverket, 2021a). 

Utformning av ramper och av-/påfarter vid trafikplatser ska ske utifrån framtagna hastighetsprofiler 
baserade på dimensionerande accelerations- och retardationsförlopp. Avfarter utformas som antingen 
parallellavfart eller kilavfart. Parallellavfart innebär att avfarten löper parallellt med primärvägen en 
viss sträcka. Den typen av avfart används vid dåliga siktförhållanden, där retardation inte ryms längs 
efterföljande ramp eller där referenshastigheten är högre än 110 km/h. Kilavfart innebär att avfarten 
från primärvägen sker direkt. Vid påfart till motorväg löper påfarten alltid parallellt med primärvägen 
under en viss sträcka – den så kallade anpassningssträckan – som vid referenshastighet 110 km/h är 
minst 150 m lång (följd av en minst 100 m lång utjämningssträcka där påfarten gradvis blir smalare) 
(Trafikverket, 2021a). 
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Korsningar på mötesfri väg ska utformas så att vänstersväng inte sker direkt från ett omkörningsfält. 
De mest trafikerade korsningarna ska placeras på 1+1-sträckor och i första hand vara trevägskors-
ningar av korsningstyp C (med separat vänstersvängkörfält). Vid höga trafikflöden kan planskild 
korsning eller cirkulationsplats väljas (Trafikverket, 2021a). 

På tvåfältsvägar väljs i första hand mindre korsningar av typ A, B eller C, se Figur 7. Typ A och B är 
korsningar utan respektive med trafikö på sekundärvägen, medan typ C har ett separat vänstersväng-
körfält. Av trafiksäkerhets- och kapacitetsskäl kan planskild korsning eller cirkulationsplats väljas 
(Trafikverket, 2021a). 

 
Figur 7. Korsningstyper. Bild: VGU Begrepp och grundvärden (Trafikverket, 2020a). 

VGU anger siktkrav för korsningar. För vägar med referenshastighet 80 km/h anger kraven att 
önskvärd sikt är 200 m åt vardera håll på primärvägen (med minsta godtagbara sikt 150 m), för en 
förare som kommer på en anslutande sekundärväg (Trafikverket, 2021a). 

2.7.5. Nöduppställning och rastfickor 
På mötesfria vägar ska det finnas utrymme för nöduppställning av fordon med högst 1 km mellanrum 
längs sträckor där fri belagd bredd är mindre än 6,0 m. Varje enfältig sträcka ska ha minst en 
nöduppställningsplats. En nöduppställningsplats ska vara 3 m bred och 65 m lång inklusive 
avsmalningar (10 + 15 m) i ändarna (Trafikverket, 2021a). Nöduppställningsplatser kan samordnas 
med eventuella väntfickor för vänstersvängande (Trafikverket, 2021b). 

Rastficka/parkeringsficka kan utföras på alla vägtyper utom motorväg och motortrafikled, och de bör 
placeras parvis, en på var sida av vägen (Trafikverket, 2021b). Rastfickor ska vara minst 5 m breda 
och minst 80 m långa, inklusive avsmalningar (20 + 35 m) i ändarna (Trafikverket, 2021a). 
Trafikverkets målsättning är att det ska finnas en rastficka (alternativt rastplats eller serviceplats) var 
30:e minut längs stamvägnätet och längs utpekade gods- och turiststråk. 

2.8. Tankar om framtida möjligheter 

2.8.1. Dedikerade körfält 
Dedikerade körfält för automatiserade fordon nämns i litteraturen som ett möjligt framtidsscenario 
(Kockelman et al., 2016, Talebpour et al., 2017, Lee, Oh, et al., 2018). Ma & Wang (2019) menar att 
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dedikerade körfält kan vara ett sätt att snabba på införandet av automatiserade fordon, genom att de 
ger en enklare och mindre komplex körmiljö (Ma & Wang, 2019). EU-projektet INFRAMIX 
motiverar dedikerade körfält med argumentet att de minskar de farhågor kring trafiksäkerheten, som 
kan uppkomma när automatiserade fordon blandas med manuellt körda fordon (Leserri et al., 2020). 
Carrone et al. (2021) anser att dedikerade körfält behövs för att man ska kunna uppnå de positiva 
effekterna av automatiserade fordon, med avseende på effektivitet. Ett ytterligare argument, framfört 
av Davis (2020), är att dedikerade körfält möjliggör att automatiserade fordon, som kör i kolonn med 
sammankopplad styrning av hastigheten, kan köra i en högre hastighet än övriga fordon. 

I litteraturen finns flera studier där man undersökt hur dedikerade körfält påverkar effektiviteten i 
trafiksystemet, med hjälp av simuleringar. Talebpour et al. (2017) har undersökt effekterna på 
köbildning och restidens tillförlitlighet. De drar slutsatsen att det på motorvägar med två körfält i 
vardera riktningen kan vara fördelaktigt med dedikerade körfält när penetrationsgraden för 
automatiserade fordon är över 50 procent. Vidare visar deras resultat att dedikerade körfält som är 
frivilliga att använda fungerar bättre än tvingande dedikerade körfält, eftersom de senare kan ge ökad 
köbildning och ”chockvågor” i trafikflödet. Ye & Yamamoto (2018) har studerat effekterna av 
dedikerade körfält på trefiliga motorvägar, med avseende på trafikflöde. Resultaten visade att 
dedikerade körfält hade negativa effekter på trafikflödet vid en låg penetrationsgrad av automatiserade 
fordon. De negativa effekterna minskar då penetrationsgraden ökar, men när de automatiserade 
fordonen dominerar minskar återigen fördelarna med dedikerade körfält. Det vill säga, fördelarna med 
dedikerade körfält finns endast vid en medelhög penetrationsgrad av automatiserade fordon. Ett 
ytterligare resultat från studien är att effekterna av dedikerade körfält kan förbättras genom att tillåta 
en högre hastighet för automatiserade fordon än för övriga fordon. Även Carrone et al. (2021) har 
undersökt effekterna av dedikerade körfält på trefilig motorväg. Studien utgick från antagandet att 
andelen automatiserade fordon var 33 procent och att vägen antingen bestod av tre mixade körfält eller 
av ett dedikerat körfält för automatiserade fordon och två körfält för manuellt körda fordon. Resultaten 
visade att både trafikflöde och restid förbättrades med ett dedikerat körfält för automatiserade fordon. 
Författarna påpekar dock att det är befogat med dedikerade körfält endast då penetrationsgraden för 
automatiserade fordon är så pass hög att de positiva effekterna uppstår. 

Carrone et al. (2021) diskuterar också utformningen och placeringen av dedikerade körfält. Om det 
innersta körfältet (närmast mittremsan) används som dedikerat körfält för automatiserade fordon 
innebär det att de automatiserade fordonen behöver korsa övriga körfält när de ska köra in på eller ut 
från motorvägen. Det omvända problemet uppstår om det yttersta körfältet används som dedikerat 
körfält, då manuellt körda fordon behöver korsa det dedikerade körfältet vid av- och påfarter. 
Författarna påpekar att det ur ett planeringsperspektiv är viktigt att ta detta i beaktande och att man kan 
behöva utforma separata av- och påfarter. 

En ytterligare aspekt av dedikerade körfält är hur de påverkar förarbeteendet. Schoenmakers et al. 
(2021) har i en körsimulator undersökt hur förare av manuellt körda fordon anpassar sitt avstånd till 
framförvarande fordon, när de kör intill ett dedikerat körfält för automatiserade fordonståg 
(platooning). Fyra olika betingelser studerades: 1) baseline utan dedikerat körfält och utan fordonståg, 
2) dedikerat körfält utan särskilt separering, 3) dedikerat körfält separerat med heldragen körfältslinje, 
4) dedikerat körfält separerat med räcke. Det dedikerade körfältet var alltid placerat längst till vänster. 
Förarnas avstånd till framförvarande fordon var signifikant kortare när de körde intill ett fordonståg 
utan fysisk separering (betingelse 2 och 3) av det dedikerade körfältet än med fysisk separering 
(betingelse 4). Det var ingen skillnad i avstånd till framförvarande fordon med fysisk separering av det 
dedikerade körfältet (betingelse 4) jämfört med baseline (betingelse 1). Det vill säga, att köra intill ett 
fordonståg, där avstånden mellan fordonen är korta, tycks medföra att man själv väljer ett kortare 
avstånd till framförvarande fordon, när det inte finns en fysisk separering mellan det egna fordonet och 
fordonståget. 
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Rad et al. (2020) har tagit fram ett konceptuellt ramverk för dedikerade körfält för automatiserade 
fordon på motorväg, där de har identifierat följande faktorer som relevanta att ta i beaktande: 

• Utformning och drift: policy för vem som får eller ska använda det dedikerade körfältet, 
design av påfart/avfart, separering och skyltning. 

• Effekter: miljöeffekter, effektivitet/trafikflöde och trafiksäkerhet. 

• Körbeteende: automatiserade fordon, förare av automatiserade fordon, förare av manuellt 
körda fordon. 

• Penetrationsgrad för automatiserade fordon. 

I studien har man gjort en omfattande litteraturgenomgång inom ovanstående områden, men man ger 
inga konkreta rekommendationer vad gäller användning och utformning av dedikerade körfält. En 
slutsats av studien är att det saknas mycket kunskap inom området. Särskilt efterfrågas forskning om 
hur dedikerade körfält påverkar körbeteendet, vilka fordonstyper (funktionalitet) som ska tillåtas i 
dedikerade körfält, samt hur dedikerade körfält ska utformas med avseende på utmärkning och 
skyltning. Författarna diskuterar också metodmässiga utmaningar, där forskningen i huvudsak måste 
baseras på simuleringsstudier – som har sina begränsningar – eftersom det är svårt att genomföra 
fullskaliga fältförsök inom området. 

I CEDR-projektet MANTRA:s slutrapport framhålls att det varken är lämpligt eller möjligt att införa 
dedikerade körfält överallt och man efterfrågar riktlinjer för var den typen av körfält ska användas 
(Ulrich et al., 2020). 

2.8.2. Körfältsbredd 
Möjligheten att kunna utnyttja vägytan på ett bättre sätt genom att göra körfälten smalare och därmed 
öka kapaciteten nämns ofta som en positiv effekt av automatisering (Tapani, 2017, Vyas et al., 2019, 
Saghir & Sands, 2020). Så länge fordonsflottan består av både automatiserade och manuellt körda 
fordon kan smalare körfält dock endast vara aktuella för dedikerade körfält för automatiserade fordon. 

En metod för att utforma en motorvägssektion med både smala dedikerade körfält för automatiserade 
fordon och med körfält med konventionell bredd för manuellt körda fordon föreslås av Ghiasi et al. 
(2020). Metoden syftar till att optimera kapaciteten utifrån bland annat trafikmängd och penetrations-
grad. 

Machiani et al. (2020) har i en simulatorstudie undersökt hur körfältsbredden hos ett körfält dedikerat 
för automatiserade fordon påverkar körbeteendet hos förare av manuellt körda fordon, som kör i 
körfältet intill. Två olika körfältsbredder ingick i studien: normal bredd på 12 ft (ca 3,65 m, 
motsvarande amerikansk standardbredd) eller smal bredd på 9 ft (ca 2,75 m). Vägen hade tre körfält, 
där det dedikerade körfältet för automatiserade fordon var placerat längst till vänster och övriga två 
körfält var avsedda för manuellt körda fordon. Genomsnittlig hastighet och mental belastning 
påverkades inte signifikant av körfältsbredden. Det fanns inte heller någon signifikant effekt på 
placeringen i körfältet totalt sett, men däremot observerades effekter på körfältsplaceringen vid vissa 
kombinationer av faktorerna körfältsbredd, förarens kön och närvaro/frånvaro av (manuellt körda) 
fordon i körfältet till höger om föraren. 

En effekt av smalare körfält kan vara att spårbildningen ökar och därmed behovet av underhåll, se 
avsnitt 5.2. 

2.8.3. Sikt och linjeföring 
Forskning om hur krav på sikt och linjeföring kan komma att förändras är i praktiken enbart tillämpbar 
på trafiksystem där alla fordon är fullt automatiserade. Fordon med en hög grad av automatisering 
behöver kortare stoppsiktsträcka och kan tolerera både kortare och längre raksträckor samt mindre 
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radier på vertikalkurvor (Khoury et al., 2019, Guerrieri et al., 2021, Wang et al., 2021). Det vill säga, 
manuellt körda fordon förväntas ställa högre krav på den geometriska utformningen än automatiserade 
fordon, vilket innebär att det sannolikt är de manuellt körda fordonen som kommer att vara 
dimensionerande så länge fordonsflottan består av båda fordonstyperna. 

2.8.4. Korsningar 
Det finns en mängd studier som handlar om styrning av automatiserade fordon i korsningar med hjälp 
av digital funktionalitet (uppkoppling, V2V, I2V, styrningsalgoritmer, optimering av flöden, etc.). 
Däremot har i princip ingen litteratur hittats som handlar om den fysiska utformningen och hur den 
eventuellt skulle kunna stödja automatiserade fordon i korsningar. Inte heller har någon litteratur 
hittats vad gäller fysisk utformning i vävningssituationer, till exempel vid motorvägspåfarter eller där 
två körfält löper samman på mötesfri väg. 

2.8.5. Nödstopp 
Fordon med automatiseringsgrad SAE nivå 4 behöver kunna försätta sig i ett tillstånd kallat Minimal 
Risk Condition (se även avsnitt 4.1 samt standarden SAE J3016) om det är på väg att hamna i 
omständigheter som det inte är designat eller validerat för (se beskrivning av Operational Design 
Domain i avsnitt 4.1). Detta kan innebära att fordonet behöver stanna på ett kontrollerat sätt, helst 
utanför körfälten (Svensson et al., 2018). 

Ingen litteratur som specifikt handlar om eventuella anpassningar av den fysiska infrastrukturen för att 
underlätta eller möjliggöra nödstopp har hittats. Däremot finns forskning om metoder för att stanna 
fordonet på ett säkert sätt, som kan ge en uppfattning om vilka behov och förväntningar med avseende 
på väginfrastrukturen, som kan finnas i detta avseende.  

Svensson et al. (2018) föreslår en generell metod för ett säkert stopp, där fordonet saktas ned till 30 
km/h i körfältet och därefter kör till den mest säkra nåbara platsen. Om det inte finns något nåbart 
område utanför körfälten stannar fordonet antingen i körfältet eller fortsätter i låg hastighet tills ett 
säkert område finns tillgängligt. Vilken strategi som tillämpas beror på vad som föranlett manövern 
och dess allvarlighetsgrad (till exempel fel på en sensor). Metoden bygger på att fordonet via någon 
karttjänst känner till var det finns möjlighet att stanna säkert. 

I händelse av ett allvarligt fel behöver fordonet kunna stanna omgående. Xue et al. (2019) beskriver en 
metod för att sakta ned och stanna ett fordon säkert, i den händelse att fordonet fått bortfall av 
omgivningssensorer. Metoden förutsätter att det finns ett nödstoppkörfält intill det ordinarie körfältet, 
där fordonet kan sakta ned, för att därefter stanna på vägrenen. Även Klomp et al. (2019) diskuterar 
fallet då fordonets omgivningssensorer inte fungerar och fordonet måste stanna säkert ”i blindo”, 
kanske enbart med hjälp av tröghetsnavigering. Vid den typen av navigering ökar osäkerheten i 
positioneringen med tiden, vilket innebär att fordonet behöver stanna på så kort tid som möjligt (ca 10 
s). I en sådan situation, när fordonet inte kan läsa av sin omgivning, förväntas risken för kollisioner 
öka. En annan händelse där fordonet behöver kunna stanna omedelbart är vid fel på styrsystemet. 
Khelladi et al. (2020) föreslår en metod för att stanna fordonet säkert på vägrenen genom differentiell 
bromsning, vid bortfall av styrfunktioner. 

Ovan nämnda metoder baseras på att fordonet själv hanterar nödsituationer. Coll-Perales et al. (2021) 
föreslår en alternativ metod där nödsituationer hanteras med hjälp av en digital tjänst som dels kan 
styra och hantera situationer där flera fordon samtidigt behöver försätta sig i MRC (Minimum risc 
condition) och dels ge anvisningar om säkra platser att stanna på. 

2.9. Konsekvenser 
Behovet av dedikerade körfält för automatiserade fordon är svårbedömt utifrån litteraturen. Det finns 
studier som pekar på förbättrad kapacitet och framkomlighet med dedikerade körfält, men sambanden 
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mellan effektivitet och faktorer såsom trafikmängd, penetrationsgrad, antal körfält, hastighet samt 
valfria respektive obligatoriska körfält är komplexa och det är svårt att dra några generella slutsatser. 
Vid en låg penetrationsgrad kan dedikerade körfält förväntas ha en negativ effekt på effektiviteten, 
men möjligen skulle de i det stadiet kunna motiveras av trafiksäkerhetsskäl och att de skulle kunna 
snabba på införandet av automatiserade fordon genom att erbjuda en enklare trafikmiljö. I litteraturen 
finns inga färdiga lösningar på hur dedikerade körfält ska utformas, var de ska placeras, hur de ska 
separeras från övriga körfält och hur påfarter och avfarter ska fungera. Vidare saknas till stor del 
kunskap om hur dedikerade körfält påverkar körbeteendet. Utifrån det underlag som finns går det inte 
att ge några egentliga rekommendationer om dedikerade körfält, annat än att följa utvecklingen och 
invänta (eller initiera) ytterligare forskning. 

Att använda smalare körfält för automatiserade fordon nämns i litteraturen som ett sätt att kunna öka 
kapaciteten. Minskad körfältsbredd kan dock endast vara aktuell för körfält eller vägar där all trafik är 
fullt automatiserad. Knappt någon litteratur som har undersökt effekterna av körfältsbredd har hittats 
och det går därför inte att ge några rekommendationer. 

Likaså är förändringar i krav gällande sikt och linjeföring troligtvis endast aktuella för trafiksystem 
där alla fordon är fullt automatiserade. Forskningen inom området är begränsad men utifrån den 
kunskap som finns förväntas manuellt körda fordon vara dimensionerande så länge fordonsflottan 
består av både automatiserade och manuellt körda fordon. 

Automatiserade fordon har behov av att kunna stanna säkert, i händelse av det är på väg att hamna i 
omständigheter som det inte är designat eller validerat för. Det kan handla både om yttre orsaker 
(väderförhållanden etc.) och om tekniska fel hos fordonet. Vid en mindre allvarlig händelse kan 
fordonet sänka sin hastighet och fortsätta köra tills det når till exempel en nöduppställningsplats eller 
P-ficka. I det fallet behöver fordonet ha kännedom om var det finns säkra platser att stanna på, det vill 
säga, det behöver ha tillgång till någon karttjänst som kan tillhandahålla den informationen. Vid mer 
allvarliga fel kan fordonet behöva stanna omgående, i bästa fall på vägrenen eller annan yta utanför 
körfältet. Om det inte är möjligt kan fordonet behöva stanna i körfältet. Denna typ av händelse kan 
förväntas leda till både olycksrisker och köbildning, om den inträffar på en olämplig plats, till exempel 
på en enfältssträcka på mötesfri väg. En central fråga är hur ofta den här typen av händelser kan tänkas 
inträffa, eftersom det rimligen bör vägas in vid beslut om eventuella förändringar i regelverk och 
riktlinjer för vägutformning. Utifrån den begränsade litteratur som har hittats går det inte att dra några 
slutsatser om huruvida dagens utformning av till exempel vägrenar, nöduppställningsplatser och 
sidoområden är tillräcklig för att kunna hantera de nödsituationer som kan uppstå. 
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3. Uppkoppling 
Den största förändring för transportsystemet i samband med den pågående digitaliseringen är de 
möjliga nyttorna som uppstår. Trafikanalys har på regeringens uppdrag gjort en analys som redovisas i 
Thörn et al. (2019), och för mer detaljerad information hänvisas till denna rapport. I rapporten beskrivs 
de nyttor som ett uppkopplat, samverkande och automatiserat transportsystem kan komma att 
innebära. Man sammanfattar att i första hand kan det bli förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, 
minskad miljöpåverkan och effektivare användning av infrastrukturen, liksom av fordon. 
Förändringsprocessen kommer att ha störst påverkan på vägtrafiken. Det är också här nyttorna blir 
mest påtagliga. Det beror dels på att antalet trafikolyckor, utsläpp och trängsel utgör störst problem 
inom denna delsektor, dels på att de övriga trafikslagen har hunnit längre i denna utveckling. En 
handlingsplan då uppkoppling saknas eller bryts behöver förstås finnas. 



52  VTI rapport 1101 

4. Digital infrastruktur 

4.1. Fordonssäkerhet för autonoma fordon 
Att bygga ett självkörande fordon som kan hantera alla situationer som en mänsklig förare antas kunna 
hantera är ett otroligt komplex problem. Det är inte bara svårt att specificera och implementera, det är 
också väldigt komplext att validera att det man byggt verkligen är säkert. Man insåg att problemet 
kunde reduceras i komplexitet genom att lägga på direkta begränsningar i de omständigheter måste 
gälla för att fordonet ska vara säkert och sedan se till att fordonet endast är i självkörande läge då dessa 
omständigheter råder. För att definiera dessa omständigheter introducerades begreppet Operational 
Design Domain. 

Operational Design Domain (ODD) definierades i SAE J3015 2016 (SAE, 2018) som:  

Operating conditions under which a given driving automation system or feature thereof is 
specifically designed to function, including, but not limited to, environmental, 
geographical, and time-of-day restrictions, and/or the requisite presence or absence of 
certain traffic or roadway characteristics. 

Något förenklat kan det sägas vara de förutsättningar som antas gälla vid validering och verifikation av 
de autonoma funktionerna. För att förstå ODD-begreppet underlättar det om man har en 
grundläggande förståelse för vad fordonssäkerhet innebär. Fordonssäkerhet kan sägas vara den 
påvisade säkerheten hos ett fordon. Den består av två delar, dels säkerheten vid närvaro av elektriska 
fel, något som hanteras av ISO 26262, dels säkerheten av själva funktionen, något som faller inom 
Safety Of the Intended Funtionality (SOTIF) ISO/PAS 21448. För att påvisa att funktionen är säker 
kan man analysera risken (sannolikheten för en incident inträffar multiplicerat med konsekvensen av 
incidenten) genom att dela upp situationerna i farliga men kända situationer, farliga och okända 
situationer, ofarliga kända situationer samt ofarliga och okända situationer. Ofarliga och okända 
situationer innebär inte ett problem i sig men ur ett fordonssäkerhetsperspektiv är säkerheten i dessa 
situationer inte påvisad. De farligt kända situationerna kan man hantera genom att medvetet begränsa 
fordonet så att dessa situationer undviks. Det är detta som är bakgrunden till ODD-begreppet. Att 
definiera upp en ODD innebär med andra ord att man karakteriserar de kända ofarliga situationerna 
och hittar mätbara parametrar som kännetecknar dem och sedan definierar upp ett begränsningssrum 
där alla kända farliga situationer ligger utanför detta rum. Det kan även finnas andra anledningar till att 
utelämna situationer och lägga dem utanför ODD:n, t.ex. om det är väldigt svårt och kostsamt att 
påvisa säkerheten i dessa situationer. Att reducera omständigheterna under vilka funktionen ska vara 
aktiv underlättar verifierings- och valideringsarbetet, men med det kommer en extra kostnad. Systemet 
måste kunna skaffa sig en uppfattning om huruvida de gällande omständigheterna ligger inom ODD:n 
eller ej och denna funktion är säkerhetskritisk i sig själv. För högre nivå av autonomi måste systemet 
dessutom kunna prediktera hur omständigheterna förändras en tid framåt, detta för att kunna försätta 
fordonet i ett Minimal Risk Condition (MRC) innan ODD:n lämnats. Ett exempel på hur detta skulle 
gå till finns med i SAE J3016 (SAE, 2018) se Figur 8. Ett fordon kör på autonominivå 4 och detekterar 
att det närmar sig gränsen för ODD:n och anmodar någon passagerare att ta över. Om så sker övertar 
passageraren föraransvaret och fordonet övergår till en längre nivå av autonomi med andra 
ODD-gränser varpå ingen överskridning av ODD-gränsen sker. Om passageraren inte övertar 
föraransvaret initialiseras en DDT fallback för att försätta fordonet i ett MRC.  
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Figur 8. Principen för att hantera MRC (minimumrisc condition) enligt SAE J3016 (SAE, 2018). 

De förutsättningar som ingår i en ODD kan vara av många olika slag, såväl av interna som externa 
förutsättningar. Några exempel på parametrar som kan ingå finns i tabellen nedan. 

Tabell 2. En exempellista på parametrar som skulle kunna ingå i en ODD. 

Parameter Inre/yttre 
faktor 

Kategori Kommentar 

Sikt Yttre Miljöfaktor Siktförhållanden kan 
t.ex. bero på 
landskapets och 
bebyggelsens 
utformning, skyltar etc. 

Väder Yttre Miljöfaktor Vid exempelvis kraftigt 
regn och snö kan 
sensorernas prestanda 
påverkas negativt. 

Mottagningsförhållanden Yttre Miljöfaktor Om vissa funktioner 
kräver t.ex. 5G-
uppkoppling för att 
prediktera ODD-
parametrar kan dåliga 
mottagningsförhållanden 
vara säkerhetskritiskt 

Trafikförhållanden Yttre Dynamiskt Trafikförhållanden skulle 
kunna vara exempelvis 
trafiktäthet, typer av 
trafik, vägarbeten, 
närvaron av 
specialfordon. 

Fordonets kapabilitet Inre Dynamiskt Exempelvis skulle ett 
fordon kunna tänkas 
endast tillåta köra på 
nivå 4 om samtliga 
säkerhetskritiska 
sensorer fungerar 
tillfredställande. 

Eftersom valet av ODD är beroende av vilken typ av sensorlösning fordonet försetts med, prestandan 
hos dessa sensorer, de algoritmer som implementerats för att hantera de olika situationerna samt den 
verifikations- och valideringsmetodik som fordonstillverkaren använt för att påvisa att fordonet är 
säkert är varje ODD specifik för varje fordonskonfiguration. Om exempelvis ett neuralt nätverk 
används för att via kamerabilder identifiera objekt inom det synliga området skulle olika val av 
träningsdata kunna påverka den faktiska prestandan, något som i slutändan kan påverka vad som 
ligger inom detekterbart avstånd. På samma sätt skulle olika kamerauppsättningar kunna resultera i 
olika prestanda, även om man hade använt exakt samma träningsdata för nätverket. Det innebär inte att 
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det inte kan finnas fordon från olika fordonstillverkare med gemensamma ODD:r, ett sådant exempel 
skulle kunna vara om två olika fordonstillverkare köper in en komplett självkörande funktion av tredje 
part, inklusive kompletta sensorlösningar. Denna tredje part skulle t.ex. kunna vara ett joint-venture-
bolag samägt av de två fordonstillverkarna. Ett exempel på hur parametrar som påverkar ODD:n skulle 
kunna se ut, är om man tittar på exempelvis en skogsväg med ett varierande avstånd mellan 
skogsbrynet och väg. Vid sträckor där avståndet till skogsbrynet är större (och där systemet predikterar 
en bra sikt en viss tid framåt) skulle systemet kunna tillåtas köra i en högre hastighet, säg 70 km/h, 
medan på delsträckorna där sikten är sämre, eller där prediktionsalgoritmen har lägre konfidens, skulle 
hastigheten sänkas, kanske till 50 km/h. Allt detta för att kunna hålla sig tillräckligt långt från ODD-
gränsen, som i detta förenklade fall endast består av fordonets hastighet och siktförhållanden. Andra 
saker som skulle kunna påverka skulle kunna vara en uppskattning av hur bra väglaget är, både nu och 
en tid framåt. Det sistnämnda skulle i princip kunna uppskattas via dels interna tjänster (möjligtvis 
från bromssystemet, eller via andra interna sensorer), dels via externa tjänster (t.ex. en kombination av 
väderlekstjänst, information om när vägbanan saltades senast, när den plogades senast etc.).  
Parametrarna som klassificerar ODD:n måste kunna estimeras på ett tillförlitligt sätt i och med att 
bedömningen av tillförlitligheten på informationen om ODD-parametrarna ligger inom ODD-
gränserna blir säkerhetskritisk. 

Vad gäller tjänster från andra eller tredje part, t.ex. väghållaren, för estimering av ODD-parametrar 
skulle detta kunna vara möjligt, t.ex. via säkerhetskontrakt, men i dagsläget verkar det vara långt kvar 
till att inte bara standardisera utan även harmonisera ODD-parametrar vilket innebär att för väghållare 
som vill undvika att knyta sig till en given fordonstillverkare är detta kanske något som ska hållas på 
försöksstadiet och fokus bör vara att följa utvecklingen. Troligen kommer inte några större 
utvecklingar inom harmonisering ske på kort tidsskala.  

4.2. Fordonssäkerhet kontra trafiksäkerhet 
Om man kan anta att ett autonomt fordon är säkrare än en mänsklig förare så länge den håller sig inom 
sin ODD, finns det en trafiksäkerhetsmässig vinst att möjliggöra för fordonet att köra i autonomt läge 
så ofta som möjligt. Detta handlar inte om att göra fordonet i sig självt säkrare utan att utöka 
tillgängligheten för den autonoma funktionen. Anledningen till detta är att när förutsättningarna för 
fordon att köra autonomt försämras kommer antingen den självkörande funktionen stängas av och 
medföra att en mänsklig förare tar över. Enligt antagandet ovan skulle detta innebära att 
trafiksäkerheten skulle minska eller hastigheten sänkas. Detta betyder vidare att det finns en risk att 
tjänsten som ska utföras av det automatiserade fordonet i det långa loppet kommer att utföras av en 
människa istället för att utöka leveranssäkerheten. Även om det autonoma fordonet i stället för att 
sänka farten väljer att ta en annan (längre väg) skulle slutresultatet bli detsamma. Om till exempel ett 
automatiserat fordon är beroende av att tydligt kunna avläsa linjemarkeringar för att tillåta 
självkörande läge, skulle trafiksäkerheten kunna förbättras genom att linjemarkeringarna målas med en 
färg som detekteras bättre av de kamerasystem som autonoma system använder. 

Likaså kan underhållet på vägarna, där linjemarkeringarna bättras på med jämna mellanrum, förbättra 
tillgängligheten för det självkörande läget och därmed trafiksäkerheten, allt för att utöka tillgänglig-
heten hos den självkörande funktionen.  

Detta innebär inte att fordonet per definition blir osäkert om linjemarkeringarna är i dåligt skick. 
Fordonet ska kunna hantera att linjemarkeringarna är bristfälliga (även om detta är en av gränserna på 
ODD:n). Om markeringarna inte uppfyller den nivå som krävs ska detta kunna avläsas (prediktivt) och 
bilen ska nå ett Minimum Risc Condition (MRC) i tid, innan det hinner bli farligt. I många fall innebär 
ett MRC att bilen blir stillastående. Samma argument kan användas för all infrastruktur, inte bara 
linjemarkeringar.  

Eftersom de självkörande fordon som utvecklas idag (se bilaga 2) anpassas att kunna köra på vägar 
utvecklade för mänskliga förare finns det inte några direkta nya krav från ett fordonssäkerhetsmässigt 
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perspektiv på infrastrukturen. Det kommer dock troligen bli allt viktigare att den redan existerande 
standarden på infrastruktur uppfylls av hela vägnätet.  

Givet att infrastrukturen uppfyller de allmänt ställda kraven ligger aldrig ansvaret på fordonets 
framfart på infrastrukturen utan på föraren, oavsett om föraren är en människa eller ett automatiskt 
styrsystem.  

Skulle fordonet exempelvis vara beroende av en 5G-uppkoppling för sin funktion, måste fordonet ändå 
kunna hantera ett plötsligt bortfall av kommunikationen på något oberoende sätt för att på detta sätt nå 
sitt minimala risktillstånd. 

Ett annat alternativ är att fordonet överlämnar föraransvaret till den mänskliga föraren om det rör sig 
om ett nivå tre- eller fyra-system givet att en tillräckligt god framförhållning finns. 

Ur ett trafiksäkerhetsmässigt perspektiv kan det dock vara av intresse att se till att fordonen kan 
upprätthålla de högre nivåerna av autonomi under så lång tid av färden som möjligt givet antagandet 
att det självkörande systemet är en säkrare förare än den mänskliga. 

På samma sätt skulle man kunna tänka sig att det finns större möjligheter att optimera trafikflöden via 
ett trafikledartorn med hjälp av uppkopplade automatiserade fordon då ett automatiserat styrsystem har 
lättare att hålla hastigheter och avstånd inom väldefinierade intervall utan stora avvikelser, något som 
vid höga flöden lätt skapar störningar. 

Från ett väghållarperspektiv är det därmed dessa aspekter som är de största drivkrafterna för att stödja 
autonoma fordon. 

4.3. Kommunikationsteknik 
Den teknik som används för att kommunicera mellan fordon och infrastruktur kan delas in i tre 
huvudkategorier.  

Den ena kategorin är baserad på direktkommunikation med hjälp av DSRC (Dedicated Short Range 
Communication), oftast en utvidgning av WLAN-standarden kallad IEEE 802.11p. Fordonen och 
infrastruktur bildar då lokala ad hoc-nätverk över vilka kommunikationen sker. En fördel med denna 
teknik är att det inte krävs någon internetuppkoppling, vilket innebär att de fungerar oavhängigt 
tillgång till mobilmaster eller avbrott hos internetleverantör. Bland nackdelarna kan nämnas att med 
många fordon i närområdet kan kommunikationskanalerna bli överfulla och packet blockeras, 
samtidigt som räckvidden för denna teknik är relativt begränsad. Den begränsade räckvidden leder till 
att t.ex. trafikflödesoptimering endast kan utföras lokalt snarare än globalt. 

Den andra kategorin använder sig av cellulär kommunikation för att förmedla tjänster och information, 
i dagsläget används 4G LTS men det kan förväntas att 5G kommer att användas inom en snar framtid. 

Det finns projekt redan idag som använder cellulär teknik, så som Audis TLI (traffic light information) 
teknologi där föraren kan få information om huruvida bilen kommer att hinna passera korsningen 
innan det slår om till gult/rött eller inte (Aeris, 2021). Denna teknik finns redan implementerad i flera 
städer i USA. En förutsättning för att allt ska fungera är dock att Audi tillåts ansvara för funktionen 
hos trafikstyrning, t.ex. trafikljus. På nyare modeller finns även GLOSA (Green Light Optimized 
Speed Advisory) som anger för föraren vilken hastighet som bör hållas för att få grönt vid nästa 
trafikljus. 

Vidare finns det flera forskningsprojekt som använder sig av cellulär teknik för att tillhandahålla 
tjänster. Ett sådant är Nordic Way (1, 2, 3) där man tittat på ett flertal olika tjänster, t.ex. Time-to-
Green och Emergency Vehicle Approaching. 

Tack vare den stora räckvidden hos kommunikationsmediet kan tjänster optimeras på en global skala, 
samtidigt som möjligheterna för att hantera kommunikation i båda riktningar ökar. Med det syftas på 
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att information inte bara överförs till fordonen för att förbättra trafikflödet eller komplettera trafikljus-
information och liknande utan att även information kan överföras från fordonen till väghållaren där 
den kan samordnas och användas för att exempelvis estimera underhållsbehov. Eftersom 
kommunikationen går över internet finns även en betydligt större möjlighet att anpassa tjänsterna efter 
behoven, inklusive möjligheten att utveckla nya tjänster allt eftersom. 

En nackdel med att använda cellulär kommunikation är att uppströmsproblem kan blockera 
kommunikationen, t.ex. om det finns problem hos någon av internetleverantörerna. Ett annat problem 
är att utbyggnaden av master inte är styrt av trafikbehoven vilket riskerar innebära att de platser där 
tjänsterna behövs bäst helt saknar möjlighet att tillhandahålla dem. 

Den tredje kategorin är olika former av hybridlösningar mellan de två ovannämnda kategorierna. Ett 
sådant är ITS-G5 (ETSI, 2010) där kommunikationen kan ske antingen över en cellulär uppkoppling 
om en sådan finns tillgänglig, eller via ett ad hoc-nätverk om den cellulära uppkopplingen är 
bristfällig. 

Dessa hybridlösningar har fördelarna hos ad hoc-nätverken att de kan byggas ut efter trafikbehovet 
och inte behöver vara helt styrt av tillgången till master för cellulär kommunikation, samtidigt som de 
har möjlighet att tillhandahålla fler tjänster där master finns. 

Nackdelen med en hybridlösning jämfört med en ren cellulär kommunikationslösning är att 
hybridlösningen troligen blir lite dyrare per enhet då kommunikationsutrustningen blir mer specifik 
och därmed kommer byggas i mindre upplaga. Hur priset skulle se ut relativt DSRC-lösning är lite 
svårt att skatta då även denna utrustning skulle vara dedikerad och inte kunna dra nytta av den stora 
mängd apparater som idag använder och i framtiden kommer att använda en cellulär uppkoppling. 

4.4. Positionering 
För positionering finns det flera alternativ som kan användas för att bestämma fordonets position. Det 
huvudsakliga är GNSS-baserat (gps, Glonass, Galileo) där positionen bestäms med hjälp av satelliter 
med väl bestämda positioner som sänder ut radiosignaler med den lokala tiden angiven med hög 
noggrannhet. Genom att jämföra tidsskillnaderna mellan radiosignaler från olika satelliter kan 
positionen hos mottagaren bestämmas. Noggrannheten hos GNSS-systemet är som regel redan idag 
god nog för navigering men det går inte att förlita sig enbart på denna information för att styra 
fordonet, särskilt inte för lateral positionering, utan data från flera källor, så som kameror, radarsvar, 
lidar etc., används för att gemensamt skapa positionsinformation med högre tillförlitlighet. 

Många av dessa sensorer är även nödvändiga för att detektera medtrafikanternas position och 
hastighet. Man skulle kunna tänka sig att i framtiden kommer alla fordon att rapportera sin position 
med tillräckligt stor precision till alla andra fordon för att dessa sensorer skulle kunna bli överflödiga. 
Det är dock osäkert om detta någonsin kommer ske. Under alla omständigheter är övergångsperiod så 
pass lång att de självkörande fordonen kommer vara försedda med dylika sensorer inom den 
överskådliga framtiden i alla fall. 

4.5. ISAD-nivåer 
För att hantera en övergångsperiod där trafiken kommer att bestå av en blandning av automatiserade 
och icke-automatiserade fordon finns förslag om att använda ett klassifikationssystem för vägar för att 
beteckna till vilken grad de stödjer automatiserade fordon utarbetat av INFRAMIX (Carreras et al., 
2018). ISAD (infrastructure support for automated driving) vilket baserar sig på fem nivåer från E till 
A, där E är den lägsta och betecknar att stöd för automatiserade fordon saknas och A är den högsta. 
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Tabell 3. Föreslagna ISA-nivåer. Alla högre nivåer har stöd för samtlig funktion listad hos de lägre 
nivåerna. 

ISA-nivå Innebörd 

A Infrastruktur finns tillgänglig som i realtid kan guida fordonen för att optimera 
trafikflöden. 

B Den lokala trafiksituationen kan delas med fordonen i realtid. 

C All dynamisk och statisk infrastrukturinformation finns tillgänglig digitalt. 

D Digitala kartor finns tillgänglig med aktuell information om skyltar och annan statisk 
information. Positioneringshjälp kan finnas i form av referenspunkter (landmärken). 
Mer dynamisk information som trafikljusstatus, vägarbeten och variabel 
hastighetsinformation och liknande måste inhämtas via fysisk infrastruktur. 

E Helt konventionell infrastruktur där samtlig information inhämtas från skyltar och 
vägmarkeringar. 

Även om konceptet är intressant finns det vissa oklarheter. Då olika fordon kommer inhämta 
kartinformation från olika källor kan en och samma vägsträcka falla inom kategori E för ett fordon och 
kategori D för andra. På samma sätt kan det tänka sig att om ett fordon endast har stöd för cellulär 
kommunikation och infrastrukturen endast stödjer V2X via DSRC, eller tvärtom, kan vägsträckans 
klassificering som C vara irrelevant för detta fordon då den dynamiska infrastrukturinformationen inte 
finns tillgänglig. 

På A-nivån omnämns att infrastrukturen ska kunna guida fordonen och rekommendera hastighet, 
körfältsval, avstånd mellan bilarna och annat.  

Eftersom kommunikationen mellan infrastruktur och fordon dessutom sker över ett medium vars 
tillgänglighet inte kan garanteras (vid cellulär kommunikation riskerar t.ex. problem hos 
uppkopplingsleverantören, såväl fordonets som infrastrukturens, leda till att kommunikationen helt 
bortfaller) kan det ifrågasättas hur mycket närmare de automatiserade fordonen kommer sin ODD-
gräns med denna typ av tjänster. De stora vinsterna skulle troligtvis ligga i form av att fordonen skulle 
kunna reagera på händelser längre fram, bortanför sina egna sensorers räckvidd, och i god tid kunna 
vidta åtgärder för att förhindra att marginalerna till ODD-gränsen blir alltför små. Ett exempel skulle 
kunna vara om ett fordons ODD är sådan att dess hastighet måste sänkas kraftigt om trafiktätheten blir 
alltför stor. Om infrastrukturen detekterar att trafiktätheten blir högre längre fram och därmed skickar 
ut en rekommendation om sänkt hastighet kan detta leda till att trafiktätheten aldrig blir så låg att 
fordonet tvingas sänka sin hastighet bortom den rekommenderade för att hålla sig inom sin ODD. Det 
är något oklart vad behovet och nyttan med de olika ISA-nivåerna är. I den nämnda artikeln gör man 
slutsatsen att ISAD-nivåer kan användas för att informera självkörande fordon om vilket stöd som 
finns på olika vägsegment framöver, men med tanke på den stora variationen i prestanda, intern 
information och kommunikationskanaler olika fordon kommer ha är det inte säkert att ISAD löser 
något då helhetskravet i den unika situationen kräver så mycket mera. 

4.6. Digitala tvillingar 
Många av de digitala tjänsterna kan sägas falla inom vad som kallas digitala tvillingar, dvs. en virtuell 
representation av verkligheten, en tvilling. En digital tvilling kan innehålla en nästan obegränsad 
mängd data, beroende på hur nära den representerar verkligheten, allt från relativt tidsstatiska data som 
positionen av vägbanans mittlinje, antal filer, filbredd, positionering av skyltar, status på 
linemarkeringar, till mer dynamisk information så som plogningsstatus och väderlek till aktuell 
realtidsinformation som t.ex. fordonspositioner. I någon mening finns det en mångfald av digitala 
tvillingar där varje fordon har sin egen representation av verkligheten, en representation som skiljer sig 
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något från grannens representation då olika fordon har olika sensorer, olika kartor och olika 
uppfattning om var saker befinner sig både i absoluta positioner och i relativa. Fordonen använder sig 
dessutom av sina egna sensorer för att förbättra kunskapen om positionen av saker i sin egen digitala 
tvilling för att uppnå en högre säkerhetsnivå. Ett exempel på detta är att en HD-karta med vägens 
utformning kan kombineras med GNSS-position för att få en uppfattning om hur långt ifrån vägrenen 
fordonet befinner sig. Kvaliteten hos denna information kanske inte är tillräckligt god för att fordonet 
ska kunna detaljstyra fordonet, men kombinerat med kamerainformation där linjemarkeringarnas 
positionering relativt fordonet insamlas kan kvaliteten på informationen bli hög nog för att fordonet 
ska kunna styra lateralt på denna. Digitala tvillingar utanför fordonen fyller oftast andra funktioner. 
För väghållaren kan till exempel en digital tvilling innehålla information om underhållsstatus, allt från 
snödjup för att bedöma när det behöver plogas till viltnärvaro för att bedöma om viltskyltar behöver 
uppdateras till linjemarkeringens eller vägbeläggningens status för att kunna optimera vägens 
underhållsbehov. I och med dubbelriktad kommunikation skulle fordon bestyckade med sensorer 
kunna rapportera in problem som upptäcks, t.ex. problem att urskilja linjemarkering eller potthål i 
vägen. Även om potentialen i teorin är stor för denna typ av automatisk rapportering är nog vägen lång 
till dess att denna typ av rapportering kan komma till praktisk användning. Bland annat kommer 
variationen av sensorbestyckning mellan fordon, och därmed prestanda, vara stor en lång tid framöver, 
men även variationer mellan fordon riskerar att vara stor. Om man tar som ett exempel om fordonen 
skulle rapportera ingrepp av antingen anti-sladd-system eller ABS till väghållaren som underlag för att 
bedöma vägbanans friktionsstatus. I och med att stabiliseringsalgoritmerna är olika inte bara mellan 
olika fordonstillverkare utan dessutom beror på fordonets dynamik varierar de även på fordonsmodell. 
Då även däckens status varierar beroende på hur nedslitna de är tillkommer även variationer på 
individnivå. En hel del av denna information kommer dessutom vid tillfället att vara okänd (t.ex. 
däckstatus). Att sammanställa detta och få ut data som är kvalitetssäkrad och tillräcklig i sig själv utan 
kompletterande mätningar för att bedöma vägbanans status kommer kräva väldigt mycket forskning 
och utveckling och det får därmed bedömas som orimlig att en sådan kvalitetssäkrad tjänst skulle 
kunna finnas på plats de närmaste fem till tio åren. Som ett komplement till dagens mätningar för att 
förbättra kunskapen om vägnätets status är steget dock kortare. Ett annat exempel är trafiksamordnare, 
där en digital tvilling kan användas för att dirigera trafik för att påverka trafikflödet genom att på 
systemnivå beräkna fordonens optimala fart och rutt. En nackdel med att optimera globalt är dock att 
det globala optimumet inte alltid sammanfaller med det enskilda fordonets optimum. I dagsläget är det 
inte heller känt till vilken grad denna form av optimering kommer att kunna användas, bland annat för 
att fordonens ODD kanske förhindrar dem från att hålla sig inom den optimerade rutten. 

4.7. Digitala tjänster 

4.7.1. Karttjänster 
Karttjänster används redan idag flitigt för navigering. I och med automatiserade fordon kommer denna 
användning öka, och kraven på kartjänsterna öka. Det är dock stor skillnad på olika typer av 
karttjänster. För att underlätta diskussionen har det gjorts en kategorisering av karttjänster beroende på 
vilken typ av information de tillhandhåller. En sammanställning har gjorts i rapporten Map creation, 
monitoring and maintenance for automated driving – Literature Review (pdf, imoveaustralia.com). 

Där delas digitala karttjänster in i tre huvudkategorier: Grundläggande digitala kartor, utökade digitala 
kartor och HD-kartor. 

Grundläggande karttjänster 
Grundläggande karttjänster motsvarar traditionella kartfunktioner och motsvarar det som idag 
tillhandahålls av Google Maps, Garmin, OpenStreetMap och Apple Maps. Det finns en grundläggande 
information om vägarnas utformning, namn och ungefärlig lokalisering. Många nya bilar kommer med 
navigationsutrustning där denna typ av kartor är förinstallerade. 

https://imoveaustralia.com/wp-content/uploads/2021/01/P1%E2%80%90021-Map-creation-monitoring-and-maintenance-for-automated-driving.pdf
https://imoveaustralia.com/wp-content/uploads/2021/01/P1%E2%80%90021-Map-creation-monitoring-and-maintenance-for-automated-driving.pdf
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Som regel saknar dessa förinstallerade kartor möjligheten att automatiskt och kontinuerligt uppdateras. 
I bästa fall görs uppdateringar i samband med att fordonet är på service. Tjänster som använder sig av 
dessa kartor har därmed ingen möjlighet att ta hänsyn till mer dynamisk information som trafikstatus, 
olyckor, vägarbeten eller varierande hastighetsgränser. 

Det finns visserligen exempel på fordonstillverkare som försöker förbättra prestandan vad gäller 
dynamisk information genom att koppla karttjänsterna till andra, uppkopplade tjänster, t.ex. Waze, 
men den begränsade noggrannheten hos dessa typer av kartor i kombination med avsaknaden av 
specifika riktmärken med väldefinierad position gör att de har begränsad nytta för automatiserade 
fordon. Fordonet är därmed helt beroende av att sensorer det är bestyckat med kan samla nog med 
information för att placera fordonet korrekt på vägen. Vid bristfälliga linjemarkeringar kan detta 
exempelvis bli ett problem. 

Utökade digitala kartor 
Utökade digitala kartor är definierat som grundläggande digitala kartor med noggrannare positionsdata 
som dessutom utökats med ytterligare information. Exempel på information som tillkommit är  

• Hastighetsbegränsning 

• Skyltar, inklusive noggrann position av dessa 

• Vägens kurvatur 

• Vägens lutning 

• Dynamiska element som varierande hastighetsbegränsning 

• Vägarbeten 

Den utökade noggrannheten hos dessa kartor i kombination med referenspunkter som angivits med 
god noggrannhet gör att de kan komma automatiserade fordon till nytta. Om exempelvis ett 
självkörande fordon ska köra av en motorväg på en given avfart kan den noggranna informationen om 
skyltars placering användas i kombination med andra ombord-sensorer för att bättre uppskatta 
fordonets lokalisering. Därmed blir det lättare att avgöra när det ska påbörja filbytet även om 
linjemarkeringarna är så slitna att kamerasystemet har svårt att bedöma var de olika filerna går. 

HD-kartor 
HD-kartor är kartor med mycket hög upplösning och mycket information. Ett exempel på en HD-karta 
skulle kunna vara en karta som förutom högupplöst information om vägens utformning och skyltars 
placering även innehåller en 3D-representation av topologin.  

Det finns dock ingen entydig definition av vad som utgör en HD-karta och gränsen mellan en HD-
karta och en utökat digital karta är idag svävande då det vissa menar är en HD-karta då den innehåller 
noggrann positionering av såväl vägen som all statisk och dynamisk skyltning, anges av en annan 
fordonstillverkare vara en digitalt utökad karta. 

Flera olika tillverkare delar in HD-kartor i lager ovanpå varandra där de underliggande lagren utgörs 
av statisk information (vägutformning, positioner, vägmärken och deras positioner etc.), följt av högre 
lager med alltmer dynamisk information. Vissa lösningar inkluderar även realtidsdata som inhämtats 
av fordonssensorer som radar, lidar och kameror i de högsta nivåerna. Med en tillräckligt snabb 
uppkoppling kan fordonen sedan dela med sig av den insamlade informationen, och komplettera sin 
egen information, även om detta kräver såväl snabb dataöverföring som möjligheten att lokalt lagra 
stora mängder information. 
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Därmed kan HD-kartor ses som ett samlingsnamn för att beteckna allt från en utökad digital karta till 
en digital representation av den samlade omgivningsinformationen ett fordon har. I det senare fallet 
kan dessutom HD-kartan skilja sig något mellan olika fordon, även från samma fordonstillverkare. 

Hur viktigt det är att dela sensordata i realtid mellan fordon är i dagsläget osäkert då fordonstillverk-
arna inte är öppna med sina lösningar och behov, men med tanke på att kommunikationen som regel 
går över ett nätverk vars tillgänglighet inte kan garanteras till den grad som fordonssäkerheten kräver 
måste fordonen i alla fall kunna hantera ett kommunikationsbortfall så att de kan ta sig till ett minimalt 
risktillstånd utan alltför stor residualrisk. 

En nödvändighet för att hantera den dynamiska delen av HD-kartor är att informationen uppdateras 
med relativ hög frekvens. Uppdateringar kan komma till fordonen antingen direkt från väghållaren via 
V2I-kommunikation eller via en kartansvarig, där den kartansvarige kan vara antingen fordonstillverk-
aren eller en tredje part. Kartansvarig skickar sedan vidare informationen till fordonen. 

Exempel på information som kan komma direkt från väghållaren är vägarbeten, trafikljusstatus och 
optimal hastighet genom korsningar och liknande. 

Beroende på vilket kommunikationsteknik som används kan detta ske via ad hoc-nätverk eller via en 
cellulär uppkoppling medan kommunikationen med kartansvarige typiskt enbart sker via en cellulär 
uppkoppling. 

Mer bestående information, som ny eller ändrad skyltning eller ändrade vägsträckor, kommer 
troligtvis gå via kartleverantören. 

Det finns flera definierade standarder för att kommunicera mellan såväl väghållare/infrastruktur och 
fordon samt mellan karttjänster och fordon. Vilken som kommer dominera i framtiden är svårt att 
skaffa sig en bra uppfattning om, men en fördel med cellulär kommunikation är att väghållarens 
tjänster tillhandahålls via internet, vilket gör det enkelt att utöka tjänsteutbudet eller att stödja nya 
informationsutbytesstandarder.  

4.7.2. Digitala tjänster för ODD-parametrar 
Som nämns i 4.7.1 kan det mycket väl tänkas att finnas externa tjänster som fordonen kan använda för 
att bestämma vissa av de parametrar som spänner upp ODD:n. Dessa tjänster skulle som sagt bli 
säkerhetskritiska, eller i minsta fall skulle informationen om dessa tjänsters tillförlitlighet behöva vara 
det. Samma sak för prediktionskraften hos sagda tjänster. 

Exempelvis kanske det är troligast att väghållaren är den som är mest insatt i status på vägbanan men 
för den sakens skull är det inte säkert att det är väghållaren som är bäst lämpad för att stå för 
prediktionstjänsterna. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att väghållaren publicerar information 
om hur ofta vägbanan underhålls, eller vilken typ av underhåll som utförs när och att det sedan är det 
antingen OEM:n eller tredje part som sammanställer informationen och estimerar vad det innebär för 
väglaget och lägger till metadata.  

En sådan tjänst skulle sedan de autonoma fordonen kunna prenumerera på och använda för att bedöma 
vilken maximal hastighet fordonet kan hålla och samtidigt ha tillräckliga marginaler till ODD-gränsen. 

En fördel med ett sådant upplägg skulle vara att olika OEM:er kan ha olika ODD:er och olika 
hantering av att fordonet är på väg att lämna ODD:n och därmed olika behov av prediktionshorisont. 
En tjänst som har en alltför stor osäkerhet bortanför en väldigt kort tidshorisont kan vara fullgod för 
den ena OEM:n, medan helt oanvändbar för en annan. Den senare kanske skulle föredra en dyrare 
tjänst med bättre långtidsprediktion. På samma sätt skulle väghållaren kunna bistå med väderdata från 
en uppsättning väderstationer/sensorer, och sedan via en tjänst tillhandahålla informationen från 
stationerna/sensorerna samt information om vilken typ av stationer som används varpå en tjänst, 
antingen tillhandahållen av väghållaren, av OEM:n eller av tredje part, sammanställer data och lägger 
till metadata i form av tillförlitlighet. 
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Givet att prediktionshorisonten hålls tillräckligt lång för att fordonet ska kunna nå ett minimalt 
risktillstånd även om tjänsten helt skulle upphöra är det inte säkert att tillgängligheten av dessa tjänster 
skulle behöva vara säkerhetskritiska. Säkerheten hos fordonet skulle i så fall behöva vara baserad på 
att marginalerna är så stora att fordonet ändå skulle hinna nå det minimala risktillståndet utan att 
lämna ODD:n även om tjänsten skulle bli otillgänglig. För nivå 3, där föraren alltid måste vara beredd 
att ta över köransvaret, skulle det innebära att det räcker om marginalen bara är lång nog för att föraren 
ska hinna reagera och ta över kommandot, medan för nivå fyra eller högre skulle det krävas att 
systemet ska hinna initiera ett ansvarsöverlämnande och om det fallerar, ändå skulle hinna nå ett 
minimalt risktillstånd utan att fordonet lämnat ODD:n.  

En prediktionstjänst måste inte enbart ta in data i form av sensordata. Även andra faktorer kan komma 
in och spela en minst lika stor roll. En tjänst som predikterar närvaro av vilt på vägen skulle kunna 
använda sig av information om huruvida det finns viltstängsel på vägsträckan, hur ofta viltstängslet 
inspekteras och underhålls och vilken tid på året och dygnet det är i kombination med data från 
sensorer. Kraven på sensorernas detektionsförmåga och tillgänglighet skulle då kunna reduceras utan 
att tjänsten blir så osäker att det inte längre går att använda. 

Det finns flera projekt idag som tittar på säkerhetskontrakt och hur sensorer och andra tjänster och 
funktioner hos infrastrukturen ska kunna användas för att öka fordonssäkerheten (t.ex. ACCorD 
Reserach projects – Automated Driving ACCorD (RWTH Aachen University webbplats). 

4.7.3. Digitala tjänster ej relaterade till ODD 
Det finns ett stort utrymme för digitala tjänster som ej direkt berör ODD:n och dess gränser. 

I princip kan sägas att det inte finns något som kräver att fordonet är autonomt eller kör i autonomt 
läge för att dessa tjänster ska kunna utnyttjas.  

Även fordon med mänskliga förare skulle kunna ha nytta av dessa. Det kan handla om tjänster som 
time-to-green vid trafikljus för att förbättra trafikflödet, emergency vehicle approching for att 
underlätta för utryckningsfordon och liknande tjänster.  

Det handlar alltså om tjänster som inte i första hand ökar det individuella fordonets säkerhet utan 
antingen förbättrar trafikflödet, utökar tillgängligheten för autonoma fordon, och därmed indirekt 
trafiksäkerheten om man antar att automatiserade fordon kommer köra säkrare än en mänsklig 
genomsnittsförare, eller på andra sätt underlättar.  

Eftersom dessa tjänster inte är begränsade till att kunna utnyttjas av enbart automatiserade fordon, har 
de större chans att få genomslag redan i ett kortare tidsperspektiv. 

Det är möjligt att effekterna av vissa av dessa tjänster inte blir så stora innan automatiserade fordon 
fått ett stort genomslag. Algoritmer som optimerar det globala trafikflödet genom ett område kan vara 
känsliga för att fordonen avviker för mycket från den rekommenderade hastigheten. En alltför stor 
inblandning av mänskliga förare kan då innebära att ett förbättrat trafikflöde uteblir eftersom de 
mänskliga förarna avviker för mycket från den rekommenderade hastigheten eller har för stora 
hastighetsvariationer. 

4.7.4. Tjänster för väghållaren 
En introduktion av automatiserade och uppkopplade fordon skulle öppna upp för möjligheten för 
väghållaren att tillhanda tjänster där fordonen automatiskt kan rapportera information om vägens 
status, t.ex. halka, bristande linjemarkeringar eller felplacerade skyltar. 

Det finns visserligen inte något specifikt för många av dessa typer av tjänster som kräver att fordonet 
är automatiserat, bara att det är uppkopplat. Det är möjligt att även de sensorer som fordon med 
förarstöd (ADAS) är tillräckliga för att möjliggöra inrapportering av brister i väghållningen till 
väghållaren. 

https://www.ika.rwth-aachen.de/en/research/projects/automated-driving/3255-accord.html
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Många av tjänsterna kräver dock att fordonen är försedda med sensorer som kan detektera statusen på 
ett kvalitetssäkrat och standardiserat sätt och här finns en risk för att olika fordonstillverkare gör 
väldigt olika bedömning i vägbanans status beroende på att fordonen har helt olika prestanda. En SUV 
med breda, nya däck med bra mönsterdjup kanske inte bedömer att det föreligger halkrisk på en 
vägsträcka, samtidigt som en mindre bil med sämre däckmönster kan göra en helt annan bedömning. 
Vid isiga förhållanden kan det t.ex. spela stor roll huruvida fordonet är försett med dubbdäck. 

Ytterligare en aspekt som bör tas hänsyn till är att det inte är säkert att automatiserade fordon kör på 
vägnätet på ett representativt sätt för alla fordon. Om t.ex. automatiserade fordon i första hand kör runt 
de stora motorvägslederna i södra Sverige skulle det innebära att informationen om statusen på stora 
delar av vägnätet skulle falla bort om väghållarna skulle förlita sig helt, eller till alltför stor del, på 
informationen som samlas in från automatiserade fordon. 

4.8. Konsekvenser 
Då de första generationerna av automatiserade fordon kommer att utvecklas för att hantera samma 
miljö som fordon med mänskliga förare finns det inget omedelbart behov av att utveckla eller förbättra 
digitala tjänster av säkerhetskritisk karaktär som tillhandahålls specifikt av väghållaren. 

Det finns indikationer på tjänster som bereder kvalitetssäkrade data angående vägens beskaffenhet, allt 
från vägbanans status till antal filer, exakt placering av skyltar, vägarbeten och liknande, kommer att 
efterfrågas och kunna användas av såväl automatiserade som icke-autonoma fordon. Även om detta 
utvecklingsarbete har stor potential kommer det dröja länge innan dessa tjänster är färdigutvecklade, 
standardiserade och harmoniserade till den grad att de kan användas av flera fordonstillverkare.  

För att undvika att det byggs system på allmänna vägar som förfördelar specifika fordonstillverkare 
bör allmänna aktörer avvakta med att investera i denna typ av tjänster innan en harmonisering 
genomgåtts, något som troligen inte sker inom det korta tidsperspektivet denna studie fokuserar på. 

De största vinsterna ur trafiksäkerhets- och trafikflödesperspektiv ser ut att ligga i att allmänna 
väghållare fokuserar på digitala tjänster som kommer både automatiserade och icke-automatiserade 
fordon till godo. Det handlar om tjänster som berör de lägre liggande kartlagren så som information av 
statisk karaktär som rör vägbanan, position, antal filer, linjemarkeringar, korsningsinformation, 
skyltplaceringar och liknande, som kan tillhandhållas över internet, samt information av semi-statisk 
information som t.ex. trafikljusstatus, time-to-green, vägarbetesinformation och liknande, som kan 
tillhandahållas antingen via internet eller mer direkt via ad hoc-nätverk. 
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5. Drift och underhåll 
Potthål, slitna vägmarkeringar, ojämnheter, spårbildning och andra vägyteskador är en utmaning för 
automatiserade fordon, då de inte bara påverkar färdkomforten utan kan också utgöra ett säkerhets-
problem. Bara för att sätta en siffra på hur komforten kan påverkas är det endast 41 procent av USA:s 
vägar som uppfyller kraven för en ”good ride" (Duvall et al., 2019), dock är denna siffra troligen högre 
i Sverige, men har inte hittat någon referens som stärker påståendet. 

Den belagda vägytan har en fastställd underhållsstandard för vilket tekniskt tillstånd som vägytan ska 
ha som sämst, detta är baserat på en samhällsekonomisk bedömning. Vilket tillstånd som accepteras 
beror bland annat på hur mycket trafik som kör på vägen och vilken den tillåtna hastigheten är. Det 
ställs högre krav på jämnhet på högtrafikerade storstadsvägar än på lågtrafikerade vägar (Honauer & 
Ödeen, 2020). Det finns däremot ingen underhållsstandard för tillståndet under vägytan, vilket leder 
till ökade brister i vägytans tillstånd. Ett exempel på detta är att det kommer att bli ett ökat behov av 
akuta åtgärder i vägtrummor, detta eftersom många trummors livslängd kommer vara uttjänt inom de 
närmaste åren (Honauer & Ödeen, 2020). 

Honauer & Ödeen (2020) konstaterade även att årskostnaden för att underhålla vägmarkeringar på en 
mittseparerad väg är cirka sju gånger högre än för en likvärdigt trafikerad 2-fältsväg som är 9 meter 
bred. Andelen mötesseparerade vägar ökar stadigt vilket i sin tur kommer att öka kostnaderna för 
vägmarkeringar. Det ska då även nämnas att tillståndet för vägmarkeringen har haft en tydlig 
försämring de senaste åren. Tillståndet på vägmarkering följer verksamhetens tillgängliga ekonomiska 
ram och förändringar i dessa ramar ger en tydlig förändring på tillståndet inom 1–2 år (Honauer & 
Ödeen, 2020). 

För att kunna upprätthålla en standard på vägnätet används flera olika tillståndsvariabler (Trafikverket, 
2012c) som går att mäta. Överskridande av något gränsvärde bör utlösa en åtgärd. Tillståndsvariab-
lerna är bland annat längsgående ojämnheter (IRI – International Roughness Index), spårdjup, 
makrotextur och kantdjup. Dessa kan beskriva både de funktionella och det tekniska tillståndet på 
vägen. 

• Funktionella tillståndet har krav som är viktiga för väghållningens kunder. Dessa krav beror på 
de effekter tillståndet har för trafikant och omgivning där effekterna beskrivs med modeller som 
beräknar fordonskostnader, reshastighet och komfort. Kraven beror också på den kunskap om 
trafikanternas uppfattning om vägarnas tillstånd. 

• Tekniska tillståndet avser krav som är viktiga för vägnätets beständighet. Gränsvärden för 
tekniska tillståndsvariabler bör representera de långsiktigt lägsta väghållarkostnaderna för att 
upprätthålla den funktionella standarden. 

Var gränsen mellan funktionella och tekniska tillståndsvariabler går är inte helt tydlig. En teknisk 
åtgärd som exempelvis dränering ger ingen omedelbar förbättring av det funktionella tillståndet men 
medför att nedbrytningstakten bromsas och att därmed den funktionella standarden kan upprätthållas 
under en längre tid. 

Tillståndsvariabler i standarden beskriver både det funktionella och tekniska tillståndet men beroende 
på orsaken till tillståndet kan åtgärden för att förbättra tillståndet variera. Exempelvis är en åtgärd för 
att reducera spår orsakade av tunga fordon mer omfattande än en åtgärd för att reducera spår orsakade 
av dubbdäcksslitage (Trafikverket, 2012c). 

5.1. Nuläget 
För Trafikverket är kostnaderna för drift och underhåll av det statliga vägnätet omkring 9,5 miljarder 
kronor per år. En tredjedel är kostnader för underhåll av beläggningar och en femtedel, ca 2 miljarder, 
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står vinterväghållning för och resten går till övriga åtgärder som renhållning, skötsel av rastplatser och 
belysning (Arvidsson et al., 2020, Trafikverket, 2020e). 

Exempel på underhållsåtgärder (Trafikverket, 2020e): 

• vinterväghållning – snöplogning och halkbekämpning 

• skötsel av grusvägar och belagda vägar samt gång och cykelvägar 

• skötsel av rastplatser 

• skötsel och reparation av vägmärken, informationstavlor och belysning 

• lagning av mindre beläggningsskador samt röjning och slåtter av vägslänter och diken 

• hålla färjelägen, vägfärjor och isvägar i gott skick. 

I ”Standardbeskrivning för Basunderhåll Väg (SBV)” och ”Mät- och ersättningsregler ME för 
Basunderhåll Väg” (Trafikverket, 2020b, c) sammanfattas de konton som ingår i Basunderhåll Väg för 
de kontrakt som startade 2020-09-01. 

I kontrakten ingår att entreprenören ska inspektera och kontrollera i den omfattning som krävs för att 
säkerställa att den standard som beskrivs under respektive konto upprätthålls. Inspektion ska utföras 
som minst enligt olika tidsintervall beroende av vägklass och hela områdets väglängd ska köras. Vid 
kritiska situationer som t.ex. tjällossning, risk för hala eller blödande beläggningar, kraftig vind, 
kraftigt regn och översvämning ska entreprenören utföra tätare inspektioner. Exempelvis ska en väg 
med vägklass 1 inspekteras tre gånger i veckan och medan för vägklass 4 och 5 är inspektionstiden en 
gång varannan vecka. Vid funna brister ska de åtgärdas, beroende av hur allvarlig brist och vilken 
vägklass det är har entreprenören olika krav på när arbetet senast ska vara påbörjad och hur lång 
åtgärdstiden är. Exempel, en akut brist som kan leda till en skaderisk för tredje part på en klass 1-väg 
ska vara påbörjad inom en timme och pågå tills den är klar. För en brist som inte är trafikfarlig på en 
vägklass 1–3 ska vara påbörjad senast nästa arbetsdag och vara åtgärdad inom tio dygn. 

Standarden för underhåll av belagda vägar (vägunderhållsstandarden) beskriver det vägtillstånd vid 
vilket underhållsåtgärder bör sättas in. Standarden syftar dels till att vara underlag för behovsanalys 
nationellt, dels som underlag för att identifiera åtgärdssträckor. Alla vägar av vägtyp 2 (övriga 
stamvägar) med trafik < 1 000 fordon/dygn har kravnivåer motsvarande de som gäller i trafikklass 
1 000–1 999 fordon/dygn (Trafikverket, 2012c). 

Kravnivåer i underhållsstandarden är uppdelat beroende på trafikklasser och skyltad hastighet. 
Följande trafikklasser används: 

• 0–249 fordon/dygn 

• 250–499 fordon/dygn 

• 500–999 fordon/dygn 

• 1 000–1 999 fordon/dygn 

• 2 000–3 999 fordon/dygn 

• 4 000–7 999 fordon/dygn 

• > 8 000 fordon/dygn 

Alla vägar av vägtyp 2 (övriga stamvägar) med trafik < 1 000 fordon/dygn har kravnivåer 
motsvarande de som gäller i trafikklass 1 000–1 999 fordon/dygn (Trafikverket, 2012b). 
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5.1.1. Vinterväghållning 
Vinterväghållning är ett av de stora kontona inom vägunderhåll. Standardkraven ska alltid uppfyllas 
om inte det råder särskilt väder (snödrev vid hög vindhastighet eller snöfall med hög snöintensitet), då 
gäller istället att åtgärder ska genomföras oavbrutet och körfälten prioriteras över vägrenen. Åtgärder 
ska utföras så nära de ställda kraven som det är möjligt. 

De statliga vägarna delas in i fem standardklasser och indelningen är beroende av vägens trafikmängd. 
Standardklass 1 är den mest trafikerade och därmed den vägen som har kortast tid för att röjas fri från 
snö och is och ska ha den högsta standarden. Standardklass 5 är de lägst trafikerade vägarna. 

Tabell 4. Trafikverkets indelning i vinterstandardklasser (Vägverket, 2002, Trafikverket, 2019a). 

Standardklass ÅDT Längd (km) Längd (%) Trafikvolym (%) 
1 >16 000 2 000 2 21 
2 8 000–15 999 3 300 3 17 
3 1 500–7 999 19 300 20 41 
4 500–1 499 22 400 23 14 
5 <500 51 500 52 7 

Krav för standardklass 1–3 
Tabell 5. Krav vid uppehållsväder och när åtgärdstid efter nederbörd löpt ut. Friktionstal samt 
ojämnhet (Vägverket, 2002 Trafikverket, 2021c). 

Sektionselement Tyta 
> –6°C 

Tyta 
–6°C till –12°C 

Tyta 
< –12°C Ojämnhet (cm) 

Körfält Snö/isfritt 0,35 0,25 1,5 
Vägren 0,25 0,25 0,25 1,5 
Sidoanläggning 0,25 0,25 0,25 1,5 

Tabell 6. Krav vid nederbörd samt under åtgärdstid efter nederbörd. Startkriterier och åtgärdstid per 
vägklass (Vägverket, 2002 Trafikverket, 2021c). 

tom Startkriterier vid nederbörd Åtgärdstid vägklass (h) 
tom Snödjup (cm lös snö) Friktionstal vid regn 1 2 3 
Körfält 1 0,30 2 3 4 
Vägren 1 0,25 4 6 8 
Sidoanläggning 3 0,25 4 6 8 

Under snöfall när startkriteriet (cm lös snö) inte är uppnått och vägytetemperaturen är varmare än 
– 6°C gäller samma krav som vid regn. 

Krav för standardklass 4–5 
Tabell 7. Krav vid uppehållsväder och när åtgärdstid efter nederbörd löpt ut. Startkriterier och 
åtgärdstider (Vägverket, 2002 Trafikverket, 2021c). 

Tom Startkriterier Åtgärdstid 
Tom Friktionstal Ojämnhet 

(cm) 
Snödjup/ 

friktion vägklass (h) 
Ojämnhet 

vägklass (h) 
Tom Tom Tom 4 5 4 5 
Körfält och vägren 0,25 1,5 5 6 48 72 
Sidoanläggning 0,25 1,5 10 12 48 72 

Startkriterium och åtgärdstid för lös snö är samma som vid snöfall i Tabell 8. 
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Tabell 8. Krav vid nederbörd samt under åtgärdstid efter nederbörd. Startkriterier och åtgärdstid 
(Vägverket, 2002 Trafikverket, 2021c). 

Tom Snödjup (cm lös snö) 
vägklass Friktionstal vid regn Åtgärdstid vägklass (h) 

Tom 4 5 Vägklass 4 & 5 4 5 
Körfält och vägren 2 3 0,25 5 6 
Sidoanläggning 4 4 0,25 10 12 

Förutom regler för när vinterväghållningsåtgärder ska göras ingår även vallavskärning, snödikning, 
istining och snöstör. 

5.1.2. Vägyta 
Standarden för belagd väg är definierad som kravnivåer för olika tillståndsmått hos vägnätets olika 
beståndsdelar och delverksamheter. Åtgärd bör vidtas om ett gränsvärde överskrids. Standarden 
baseras på samhällsekonomiska bedömningar. Standarden bygger på tre huvudmål (Trafikverket, 
2012b, c) och de ska dessutom utföras på ett trafiksäkert och miljövänligt sätt. 

• Vägnätets beständighet säkras för att undvika successiva kostnadsökningar av drift och 
underhåll och för att kunna erbjuda trafikanter bra standard även i framtiden.  

• Trafiksäker framkomlighet vid måttliga krav på hastighet och komfort erbjuds trafikanterna på 
alla vägar. 

• Trafiksäker framkomlighet vid högre krav på hastighet och komfort erbjuds trafikanterna på 
vägar med högre trafik. 

För att bibehålla standard mäts följande fyra mått som medelvärden över 100 m och det tas hänsyn till 
trafikmängd och skyltad hastighet. 

• Längsgående ojämnheter (IRI – International Roughness Index)  

• Spårdjup 

• Makrotextur 

• Kantdjup 

För vägytan finns det även följande standardkrav: 

Vägnätet ska vara framkomligt för fordon med de upplåtna trafiklaster som framgår av 
författningssamlingen. Undantag gäller på vissa delar av vägnätet vid tjällossning och då nedsatt 
bärighet råder. Vid bärighetsbegränsningar tillämpas normalt 12 tons bruttovikt, i undantagsfall kan en 
väg stängas eller begränsas till 4 tons bruttovikt. 

Vägområdet ska vara fritt från hinder som kan försämra trafiksäkerheten eller framkomligheten. 

Vägbanan ska även vara fri från material som kan orsaka halka eller stenskott. Under vinterperioden 
tillåts material efter mekanisk halkbekämpning. 

Vägen ska vara fri från sprickor längre än 20 cm, de får inte heller vara mer än 1 cm djupa och för GC-
väg 1 cm breda respektive 2 cm för vägar. Under perioden 1oktober–30 april tillåts sprickvidden vara 
50 procent större. Det ska inte heller förekomma hål djupare än 2 cm, där bredden är högst 5, 10 
respektive 15 cm10. 

Nivåskillnader i vägens längd- och tvärriktning får inte överskrida värdena som visas i Tabell 9. 

 
10 GC-väg, vägklass 1–3 resp. vägklass 4–5 
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Tabell 9. Tillåtna nivåskillnader i vägens längd- och tvärriktning. 

Vägklass Hastighet 
(km/h) 

Nivåskillnad  
längdled (cm) 

Nivåskillnad  
tvärled (cm) 

1–2 > 50 2 3 

3 > 50 3 3 

1–3 ≤ 50 4 5 

4, 5 och GC-väg tom 4 5 

Betäckningar och brunnslock ska vara hela och ligga på plats, 0–1 cm under omgivande yta. 

Vägbanan ska vara fri från öppna och krackelerade ytor. 

Stödremsan ska ligga på samma nivå eller lägre än intilliggande beläggningskant. Höjdskillnaden får 
inte vara mer än 5 cm/10 meter eller 10 cm/1 meter. Höjdskillnaden får inte överstiga 2,5 cm på någon 
del av väglängden den 30 september (sista kontraktsåret 31 augusti). 

Kantstöd ska vara hela och intakta. 

Grusvägbana ska åtgärdas senast fem dagar efter det att tillståndet har blivit sämre än vad som anges i 
Tillstånd grusvägar, bilaga 82 d. På tjälskadade sträckor kan avvikelser från standardkraven accepteras 
under tjällossningsperioden efter samråd med beställaren, varningsskyltning ska dock alltid sättas upp. 
Under tjälperioden får nivåskillnader på grund av ojämna tjällyftningar vara max 5 cm. 

5.1.3. Avvattning 
Följande standardkrav gäller för avvattning av vägar och sidoanläggningar. 

Vattensamlingar får inte får inte förekomma på vägytan eller vara bredare än 40 cm räknat från 
vägbanekant, beroende på hinder utanför. 

Brunnar ska vara väl fungerande och brunnslock/betäckningar vara hela och ligga på plats. 

Dräneringar och övriga ledningssystem ska vara fria från föroreningar och väl fungerande. 

Trummor ska vara hela och öppna i en sådan omfattning att avvattningen säkerställs. 

5.1.4. Sidoområde och skiljeremsor 
Entreprenören ska svara för de första kontakterna med fastighetsägaren vid brister avseende fri sikt 
och fri höjd, beroende på växtlighet som är planterad utanför vägområdet. Om det inte går att komma 
överens med fastighetsägaren ska entreprenören anmäla detta till beställaren. 

Samtliga måttangivelser avser mått längs marken från vägbanekant på respektive vägsida samt mot 
mitten i båda riktningarna på vägar med mittskiljeremsa. 

Träd, grenar med mera som är avsågade eller avverkade på annat sätt ska omhändertas inom sju dagar. 

Vid röjnings- och slåtterarbeten får trafikanter, egendom eller väganknutna kulturminnen inte utsättas 
för fara eller skada på grund av att sten eller andra hårda föremål kastas ut från röjnings-/slåtteraggre-
gatet. 

Stor försiktighet måste iakttas vid arbeten i alléer och vid solitära träd samt väganknutna kulturminnen 
så att de inte skadas av maskiner eller utrustning. 

Kraven gäller endast inom vägområdet. Efter åtgärd ska resultatet ge ett välskött intryck. 

Fri sikt 
Det ska vara fri sikt set vill säga en sträcka längs vägen som ska vara fri från sikthindrande växtlighet. 
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Följande krav gäller för den fria sikten till vägmärken, väginformatik och signaler och till annalkande 
fordons strålkastare (0,6 meter över marken) i korsningar mellan allmänna vägar. Sikten mäts från 
1,1 meter över vägbanan och åt alla håll i korsningen och 5 meter från körbanekanten in på den 
anslutande vägen. 

Den fria sikten ska vara: 

• 70 meter vid tillåten hastighet ≤ 60 km/tim 

• 115 meter vid tillåten hastighet 70 och 80 km/tim 

• 170 meter vid tillåten hastighet 90 och 100 km/tim 

• 210 meter vid tillåten hastighet ≥ 110 km/tim 

Där vägens eller vägområdets geometri inte medger att ställda krav kan uppnås ska avstånden vara så 
nära de satta kraven det är möjligt. 

Fri höjd 
Fria höjd över vägbanan ska vara minst 5,0 meter hela året. Detta krav gäller även 1,0 meter på varje 
sida om vägbanan. Den fria höjden över GC-vägar ska vara minst 2,6 meter, gäller även 1,0 meter på 
varje sida om GC-vägen. Undantag är endast befintliga och utmärkta fasta hinder som exempelvis 
vägportar, alléer och solitära träd. 

Slänt 
Slänter ska vara intakta med avseende på stabilitet och lösa stenar/block får inte förekomma. Slänter 
får inte ha urspolningar som är djupare än 20 cm och bredare än 30 cm. 

Rent vägområde 
Skräp och andra främmande föremål får inte förekomma i sådan omfattning att vägområdet ger ett 
oestetiskt och ovårdat intryck. 

Gabioner 
Gabioner ska vara hela och intakta samt fria från vegetation. 

5.1.5. Sidoanläggning 
Sidoanläggningar ska vara tillgängliga för trafikanter hela året, om inte annat anges i skötselbeskriv-
ningen. Sidoanläggningar ska vara fria från skräp. Kravet gäller även 25 meter utanför anläggningen 
om allmänheten har tillträde till marken. Allt förbrukningsmaterial ska tillhandahållas av 
entreprenören. 

Övriga sidoanläggningar 
Möbler och annan utrustning ska vara hel och ren och fungera. Informationstavlor ska vara tillgängliga 
året runt, även för personer med funktionshinder. 

Gräsmattor och planteringar ska vara väl ansade och skötta. Gräsets längd på gräsmattor får inte 
överstiga 10 cm. 

Sopkärl, avloppstankar och containrar ska tömmas innan de blir fulla. 

Lekutrustning ska uppfylla EU krav enligt SS EN 1176-7. 
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5.1.6. Vägutrustning 

Vägräcken, krockdämpare och energiupptagande räckesändar 
Vägutrustning såsom vägräcken, stållineräcken, rörräcken, betongräcken, krockdämpare och 
energiupptagande räckesändar ska alla vara hela och intakta. 

För vägräcken på vägar i vägklass 1–3 får ett vägräckes höjd avvika högst ±5 cm från ursprunglig 
montagehöjd. För vägräcken på övriga vägar får ett vägräckes höjd avvika högst ±10 cm från 
ursprunglig montagehöjd. 

För vägräcken på vägar i vägklass 1–3 får en ståndare till vägräcke luta högst 5 cm/m. För ståndare till 
vägräcken på övriga vägar får en ståndare till vägräcke luta högst 10 cm/m. 

Höjden på krockdämpare och energiupptagande räckesändar får avvika högst ±5 cm från ursprunglig 
montagehöjd. Höjden ska mätas från markytan vid nosen. 

Viltstängsel, färist och övriga stängsel 
Nät och infästningar i viltstängsel eller andra stängsel ska vara hela och intakta, kanttråd ska vara 
sträckt. Stolpar får inte luta mer än 15 cm/m från lodlinjen. Grindar ska vara hela och intakta samt 
stängda med fungerande stängningsanordningar. 

För färister ska räler (galler) ska vara hela och intakta. Botten, upplagspall och räler ska vara fria från 
material som försämrar funktionen. 

Vägmärken 
Vägmärken ska vara fria från alger, mossa och andra föroreningar som försämrar läsbarheten. Vid 
väderförhållanden (snö, frost) som i sig själv gör att vägmärken tappar läsbarheten gäller följande 
åtgärdstider för att återställa läsbarheten. 

Standardvägmärken inklusive tilläggstavlor på och i anslutning till vägar i vägklass 1–3 ska åtgärdas 
inom tre dygn och standardvägmärken inklusive tilläggstavlor på och i anslutning till vägar i vägklass 
4–5 inom fem dygn. Övriga vägmärken ska åtgärdas inom tio dygn. 

Vägmärken ska ha en vinkel från vägen på 5° till 10°. 

Ovansidan på fundament och fotplattor ska vara fria från synliga föroreningar. 

På vägar i vägklass 1–3 får stolpar och portalben inte luta mer än 3 cm/m från lodlinjen. För övriga 
vägar är motsvarande krav 5 cm/m från lodlinjen. Skyltar ska sitta fast och rakt på stolpe och portal. 
Under perioden 1oktober–30 april tillåts lutningen vara 100 procent större än vad som anges ovan. 

Kant- och markeringsstolpar samt räckesreflektorer 
Fler än två skadade eller saknade kantstolpar eller räckesreflektorer per km vägsida får inte 
förekomma. 

Markeringsstolpar 
Fler än två skadade eller saknade markeringsstolpar per objekt får inte förekomma med undantag för 
förvarningsutmärkningen av katastroföverfarter och driftvändplatser enligt förteckning Övriga 
sidoanläggningar under 6.10, som ska vara intakt och vara utmärkt enligt (Trafikverket, 2015) kap 
10.2. 

Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK 
ATK-mätstationer och vägmärken ska vara fria från föroreningar som försämrar läsbarheten och 
funktionen. Stolpar till mätstationer får inte luta mer än 3 cm/m från vertikallinjen. Vägmärken får inte 



70  VTI rapport 1101 

vara vridna från ursprungsläget. Stolpar och fästanordningar ska vara fria från synliga defekter som 
reducerar ursprunglig bärförmåga. Ovansidan på fundament och fotplattor på mätstationer ska vara fria 
från synliga föroreningar. 

Bullerskydd 
Bullerskydd ska vara helt och intakt. 

Kalibreringssträckor 
Utmärkningen av kalibreringssträckorna ska vara intakt. Start- och slutmarkeringar ska vara tydligt 
utmärkta och stolpar får inte luta mer än 2 cm/m från lodlinjen. Skyltar får inte luta eller vara vridna. 

5.2. Tankar om framtida möjligheter 
Vägar i behov av underhåll är inte enbart obekvämt för de mänskliga förarna utan kan vara ett stort 
problem för självkörande fordon. För att kunna utnyttja högre nivåer av automatiserade fordon måste 
infrastrukturen vara pålitlig. Duvall et al. (2019), gav exemplet att i korsningar behöver fordonen 
kunna få information ner på centimeternivå och i en korsning försämras exempelvis vägmarkeringar 
fort och korsningens fysiska struktur förändras ständigt. Även små förändringar kan därmed hindra 
automatiserade fordon. För att undvika problem när automatiserade fordon blir vanligare bör ett 
övervägande göras med avseende på vilka underhållsåtgärder som kanske behöver systematiseras. Hur 
ofta de behöver göras behöver utredas såväl ur en säkerhetsmässig som ekonomisk aspekt och variera 
beroende av storlek på vägen. 

I de framtida städerna kan troligtvis många rödljus och vägskyltar tas bort eftersom fordonen kommer 
kunna få den informationen digitalt. Även vägarnas utrymme i städerna kan komma att förändras. 
Utan en mänsklig förare behövs inte trottoarkanter eller vissa skyddsräcken eftersom de till stor del 
används för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter. På lågt trafikerade stadsgator kan 
gångutrymmet nog utökas utan att det behövs att helt förbjuda alla fordon. Körfälten kan göras 
smalare om fordonen är utformade att fungera i närheten av andra fordon med mycket låg 
kollisionsrisk och exempelvis backspeglar på fordonen blir överflödiga om fordonen är självkörande 
(Duvall et al., 2019). Detta leder till minskat underhåll av rödljus och skyltar inklusive rengöring av 
dem. Om trottoaren breddas kommer ytan som behöver underhållas utökas och ställas högre krav på 
att hålla de fria från snö/is/löv etc. Spårbildning kommer att öka markant om gatorna blir smalare, 
eftersom hjulplaceringen i sidled kommer att minska, och det leder till en ökad underhållskostnad. 

Slutsatsen i litteraturgenomgången som Liu, Tight, et al. (2019) genomförde är ett förslag i tre steg på 
hur infrastrukturen ska uppgraderas för att tillgodose och stödja uppkopplade och självkörande fordon. 
I den första fasen är det huvudsakligen underhållsarbete, fas 2 innebär byggande av en segregerad 
infrastruktur och fas 3 avser en förenklad konstruktionsstandard för väginfrastruktur. 

Oavsett hur snabbt automatiserade fordon utvecklas är det bättre att uppdatera infrastrukturen genom 
underhåll snarare än att göra för stora ändringar i ett tidigt skede (McCarthy et al., 2016). Detta är inte 
bara för att tillgodose utvecklingsbehoven för automatiserade fordon (Johnson, 2017) utan också för 
att uppfylla säkerhetskraven för konventionella fordon (Lawson, 2018). Tänkbart underhållsarbete kan 
vara att upprätta förbättrade standarder och öka frekvensen av vägyteunderhåll (t.ex. tvärfall, 
försegling och lagning) (Chen et al., 2016). Men även att överväga att förbättra underhållet av 
dräneringssystemen. 

Vissa befintliga väginfrastrukturer kan bli överflödiga vid full automatisering. Därför förväntas det 
komma nya standarder för olika klasser av infrastruktur. Dessa kommer att utvecklas för att förenkla 
anläggningarna (Johnson, 2017) och i vissa fall minska underhållsarbetet. Man kan troligen använda 
förenklade vägmarkeringar (Shladover & Bishop, 2015) i specifika områden, ta bort de statiska 
vägskyltarna och hastighetskamerorna eftersom fordonen får digital information och är 
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programmerade för att följa trafikreglerna (Begg, 2014, McCarthy et al., 2016). När det gäller 
vägkonstruktioner som cirkulationsplatser och hastighetssänkande åtgärder kan de minskas och kräver 
därför mindre underhållsåtgärder än idag. 

Eftersom fordonen troligtvis kommer att köra i samma körfältspositioner kommer det att bli större 
slitage i hjulspåren, då kommer antingen vägområdet under hjulspåren förstärkas eller att 
underhållsreparationer måste göras oftare. Körfältsassistans är idag beroende av vägmarkeringar för att 
exakt bestämma filernas gränser, detta innebär att markeringarna måste bibehållas i gott skick för att 
systemet ska fungera. Underhållet av skyltar och trafikljus behöver även de hållas på en mycket högre 
nivå än vad som för närvarande är fallet. Det är också möjligt att även vägytor måste ha en högre 
standard. Till exempel kan ett potthål i ett körfält med tung trafik i kolonnkörning (platooning), vara 
extremt farligt, särskilt vid hög hastighet (Johnson, 2017). 

Chen et al. (2016) skrev att om trafiken och fordonsbeteendet förändras kan följden bli att de 
ekonomiska och miljömässiga kostnaderna för drift och underhåll blir stora. Dagens vägar byggs oftast 
flexibla med varmblandad asfalt ovanpå flera obundna lager och sett över vägens livslängd är det 
spårbildning som är det största problemet. 

Spårbildning orsakas främst av permanent vertikal deformation och sidokrypning i asfaltbetonglagren 
eller rörelse i sidled av de nedre skikten (White, 2002). Dessa förändringar beror också på många 
faktorer, såsom materialegenskaper, klimat, däcktyp, trafikintensitet och hastighet (Chen et al., 2016). 

Det finns modeller för att beräkna spårtillväxt hos bituminösa beläggningar. Ett exempel är modellen 
PEDRO (PErmanent Deformation of asphalt concrete layers for ROads). Den har sitt fokus på de 
permanenta deformationerna hos asfaltbeläggningarna. Det är en viskoelastisk modell för beräkning av 
den vertikala töjningen när ett hjul rullar över asfalten (Said et al., 2020).  

I en framtida automatiserad transportsektor, de potentiella förändringarna i trafikens kapacitet, 
hastighet och spårval kan påverka vägens långsiktiga hållbarhet annorlunda. Det gäller då särskilt 
spårbildning (Chen et al., 2016). Det finns tre orsaker till förändring av spårbildning när fordonen blir 
mer automatiserade (Chen et al., 2016, Wynand & Maina, 2019). 

Sidolägesplacering. Fordonens placering kommer mer sannolikt ha liknande mönster, det vill säga 
mer spårbunden vilket kan resultera i en ökad spårbildning. 

Trafikkapacitet. Att hålla ett säkert avstånd mellan fordonen är viktigt, men med automatiska 
bromstekniker kan detta avstånd minskas, vilket kan leda till en ökning av motorvägskapaciteten. 
Vilket i sin tur kan orsaka en överbelastning av vägarna. 

Trafikhastighet. En högre trafikhastighet kan leda till en kortare belastning på vägen, vilket resulterar 
i en minskad spårbildning. Om trafiken får ett bättre flyt, minskar trafikstockningar och spårbildningen 
minskas, då särskilt i stadsområden. 

Ulrich et al. (2020) gjorde en summering av nödvändiga ändringsförslag på grund av automatiserad 
funktionsdrift och kom fram till att slitage och spårbildning kommer att öka när fordonen kör i samma 
hjulspår och då speciellt vid kolonnkörande godstransporter. Det finns en kanske marginell men ändå 
risk att fordon blir tyngre på grund av att de kommer drivas av energi från batterier och därmed belasta 
vägen än mer. Trafikverken uppmanas därför att vidareutveckla och stärka sina riktlinjer för 
utformning av beläggningarnas livscykelmodeller. Eftersom broar har olika standard inom Europa 
rekommenderades det att det görs strukturella omberäkningar av broar som tar hänsyn till eventuella 
behov av förstärkningsåtgärder på sträckor med tung trafik. 

När det kommer till självkörande fordon och vinterväghållning kan vissa förändringar behöva göras 
för att fordonen ska kunna navigera sig. Vinterförhållanden påverkar sensorerna och kamerorna 
negativt och på vägar där snö, is och slask tillsammans med dåliga ljusförhållanden (Figur 9). Is- och 
snötäckta vägar minskar synligheten för filmarkeringar och vägskyltar. Fordonens sensorer kan då få 
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problem med att upptäcka förändringar. Enligt Wu et al. (2018) halveras filmarkeringarnas detektering 
med kamerabaserade system i snöiga förhållanden. Detta kan leda till farliga situationer. System som 
är baserade på lidar får problem när snö stör sensorerna och leder till att vissa sensorer aktiverar 
hastighetssänkningar och nödstopp när de detekterar snörök eller uppvirvlande snö från 
framförvarande fordons däck (Borgen & Taavola, 2018). Även med dimma eller kraftiga regn har lidar 
haft svårt att känna igen filmarkeringar (Lee, Jung, et al., 2018). 

  
Figur 9. Snöförhållanden på E16 in Valdres, Norway (Ødegård & Klein-Paste, 2021). Bild: Ingvild 
Ødegård. 

Om vägens hjulspår är snötäckta kan det leda till att hjulen glider vilket då kan leda till att fordonet 
stannar. Fordonets uppskattning av friktionen utmanas därför på snötäckta ytor. Detta märktes när 
Minnesota genomförde ett pilotprojekt med en självkörande buss, den gled när det var snö, is eller 
slask på körfältet. Det leder till att fordonet tappar navigeringen och stannar för att lokalisera sig igen 
(Borgen & Taavola, 2018).  

Joa et al. (2018) tog fram en algoritm som kontrollerar däckets glidvinkel utan att ta med information 
om däck-vägfriktionen. Detta visade sig vara bra eftersom när systemet frigörs från friktionskoeffi-
cienten är en parameter som är beroende av flera andra variabler i stamsystemet. Detta gjorde att 
positiva resultat uppnåddes och de fick en bättre glidkontroll jämfört med det inbyggda elektroniska 
stabilitetssystemet. Algoritmen testkördes på torr asfalt och på en våt stenlagd väg. Under båda 
vägförhållandena stabiliserade algoritmen fordonets sidodynamik genom att kontrollera glidvinkeln 
(Joa et al., 2018). Att testa algoritmen i snöiga förhållanden hade varit intressant, men är det svårt att 
jämföra resultat från forskningsprojekt eftersom varje projekt mäter algoritmens noggrannhet med sina 
egna metoder och det finns inte en kvantitativ indikator på noggrannheter (Malmir & Shalchian, 
2019). 

5.2.1. Digitalisering inom vinterväghållningen 
Trafikverket har ett projekt som heter Digital Vinter där den uppkopplade vinterväghållningen är i 
fokus. Följande beskrivning är kopierad från en NVF-rapport (Arvidsson et al., 2020) där projektet 
beskrevs så här: 

Digitaliseringen i samhället ökar i en allt snabbare takt. Sverige behöver ligga i framkant 
i denna utveckling för att stärka sin konkurrenskraft i en global marknad. Fordonens 
förmåga att förse trafikanter och varandra med väglagsdata påverkar möjligheterna att 
bedriva ett effektivt vägunderhåll. 
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Trafikverket har sedan 10 år bedrivit utvecklingsverksamhet inom Digital 
Vinterväglagsinformation, vars övergripande syfte är att skapa förutsättningar för att 
vidta rätt halkbekämpningsåtgärder i rätt tid för att upprätthålla säkra och framkomliga 
vägar. Fokus har också varit att skapa förutsättningar för att göra tillförlitlig 
leveransuppföljning av kontraktskrav i Basunderhåll Väg och därmed bidra till 
optimerade kravnivåer när det gäller vinterväghållning. 

Med Digital Vinterväglagsinformation avses att data hämtas från flera datakällor 
(friktionsdata från fordon, VViS-data, klimatkartläggning) som integreras och 
sammanvägs med varandra för att sedan prognosticera väglag och väglagsförändringar. 
Prognoserna ger beredskapshavare utförligare och mer exakt information om väglaget 
vilket skapar förutsättningar att fatta mer precisionsbaserade beslut av vinter-
väghållningsåtgärder. Detta ökar i sin tur effektiviteten, bidrar till högre kvalitet och 
minskad miljöpåverkan. 

Under de senaste åren har teknik utvecklats som mäter friktion mellan däck och vägyta 
via stora mängder data. Tack vare att tekniken finns tillgänglig i moderna personbilar 
kan vi erhålla en heltäckande mätning över hela vägnätet. Denna teknik vill Trafikverket 
nu testa och utvärdera i fyra driftområden under ca två vintersäsonger för att sedan 
kunna tillämpas som kontraktsmässig metod för leveransuppföljning. Ökad digitalisering 
och utnyttjande av modern teknik från ett stort antal källor (fordon) vilket ökar 
tillförlitligheten samt möjliggör kontinuerlig mätning över hela vägnätet. 

Genom digital väglagsinformation ges ökade möjligheter för entreprenören att skaffa sig 
bättre beslutsunderlag och på det sättet uppnå en mer optimerad och kostnadseffektiv 
vinterväghållning. Digital väglagsinformation kan ge ökade möjligheter för andra 
aktörer att få tillgång till väglagsdata genom att den i den mån det är möjligt finns som 
öppna data och därigenom möjliggöra ökad innovation inom vinterväghållning. 

5.2.2. Autonoma vinterväghållningsfordon 
Det har genomförts några tester på autonoma vinterväghållningsfordon. Som exempel kan följande 
nämnas; Norska Avinor testade självkörande snöplogar på en flygplats 20 mil norr om Oslo första 
gången i mars 2018. Vintern 2018/2019 testades tekniken även på Oslos flygplats Gardemoen 
(European Commission, 2020, Semcon, 2020).  

5.3. Konsekvenser 
Inom vägunderhåll förekommer ofta måttet IRI (International roughness index) (Sayers et al., 1986) 
som en beskrivning av vägens ojämnhet. Måttet är konstruerat på så vis att de påkänningar som en 
människa är känslig för är förstärkta, våglängder runt 2 och 10 m. Det är visat att måttet stämmer 
relativt bra överens med upplevelsen i ett fordon (Magnusson et al., 2002). I rapporten 
Jämnhetsvariation hos sommar- och vintervägar (Lundberg, 2001) är det beskrivet hur jämnheten 
påverkas vid olika årstider, mest inriktat på tjälens effekter. Till exempel visade resultaten på en 30 
procentig ökning av ojämnheterna (IRI) på en väg med och utan tjäle. Mätningarna skedde på snöfria 
vägar, mars–april och juni–juli. 

Vägens textur beskriver hur asfaltbeläggningen varierar i längd- och tvärled. Texturen delas normalt in 
i tre olika intervaller beroende på dess utbredning (våglängd). Se även Figur 10. 

• Mikrotextur beskriver stenytans skrovlighet. 

• Makrotextur är massabeläggningens skrovlighet, där även djupet mellan stenarna räknas in. 

• Megatextur är större hål, som till exempel potthål. 
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Figur 10. Ojämnheternas våglängder (Sjögren, 2013). 

Makrotexturen ska vara ”lagom” med hänsyn till en rad faktorer som t.ex. friktion, rullmotstånd, 
partikelemissioner men även med hänsyn till vägytans beständighet. Makrotexturen beskrivs i 
allmänhet av måttet MPD, Mean Profile Depth (ISO 13473-1, 1997) och omfattar våglängdsområdet 
0,5 till 50 mm (Lundberg et al., 2011). 

Det har inte gjorts någon spridd forskning inom området IRI och textur, men dessa mått kommer 
troligen påverkas och bli större om fordonen kör mer likformigt i samma hjulspår alternativt håller 
samma avstånd till vägkanten. 

5.3.1. Nödvändiga förändringar inom underhåll 
När det kommer till hur avhjälpande och förebyggande underhåll bör skötas kan det påverkas av vad 
fordonen kommer att behöva veta av den omkringliggande infrastrukturen för att fungera. Därför 
behöver troligtvis vägen och omgivningen särskiljas när automationsnivåerna ökar. 

Tänkbara förändringar av vägbanans underhåll är ett ökat behov av beläggningsarbete på grund av att 
spårbildningen går fortare. Potthål och sprickor kan komma att växa fortare om det blir en ökning av 
tyngre fordon, men här kommer även klimatet att ha en påverkan. Om det blir en ökning av 
temperatursvängningar runt noll grader, det vill säga tö och återfrysning av vatten i vägkroppen, kan 
detta bidra till att sprickor och potthål växer fortare. 

När det kommer till vinterväghållningen kan vägarnas standardklassning behöva förändras, idag är det 
klass 1–3 som saltas och på så sätt kan hållas relativt fria från is när inte temperaturen är kallare än 
- 6°C. När det kommer till kraven för snö på vägen är regeln för klass 1 och 2 att när det fallit 1 cm, 
har plogbilen 2 respektive 3 timmar på sig att ploga sträckan och senast 2 respektive 3 timmar efter 
snöfallet ska vägen vara snö- och isfri. På driftklass 3 får det ligga snö kvar mellan hjulspår och på 
vägklasserna 4 och 5 får det ligga högst 2 respektive 3 cm kvar på vägen 5–6 timmar efter att snöfallet 
slutat. Detta kan troligtvis innebära problem för autonoma fordon. 

Beroende på vilken läsbarhet en vägmarkering kommer behöva, kan underhållet av dessa kräva en 
förändring. Detta gäller även tvättning och läsbarhetskontroll av skyltar. 

Det kommer även att krävas en snabb åtgärd när det uppstår ett hinder på vägbanan. Det kan då handla 
om föremål om att något som av någon anledning har hamnat på vägbanan och på så sätt hindrar 
trafiken. 
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6. Diskussion och reflexioner 

6.1.  ISAD-nivåer 
ISAD nivåer, föreslås vara ett klassifikationssystem för vägar för att beteckna till vilken grad de 
stödjer automatiserade fordon. En hel del frågor finns hur klassifikationen ska användas. Är det tänkt 
att användas av föraren av ett autonomt fordon för att välja vilken av de olika rutterna är att föredra? 
Är det tänkt att det ska vara upp till varje fordonstillverkare att klassificera vägsträckor enligt de olika 
fordonens förmågor och tillgångar eller är det tänkt att en given vägsträcka ska ha samma 
klassificering oavsett fordon? 

De stora variationerna i prestanda mellan olika fordon och den trubbiga formuleringen av ISAD-
nivåerna gör att de funktioner som är tillräckliga för fordon A för att köra autonomt i ett givet område 
(det kanske räcker med att det finns tydliga linjemarkeringar i kombination med digitala skyltar) 
kanske inte är tillräckliga för fordon B. Detta argument är kanske mest relevant för de högre nivåerna. 

6.2. Tjänster relaterade till ODD-parametrar 
Även om idén att använda sig av externa tjänster för skattning av ODD-parametrar, t.ex. genom 
säkerhetskontrakt och liknande, är lovande så är många av dessa tjänster under utveckling. Det 
kommer att dröja lång tid innan de har standardiserats och harmoniserats till den grad att de kan 
användas av samtliga automatiserade fordon. 
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7. Rekommendationer och slutsatser 
Här har vi försökt sammanfatta våra slutsatser och rekommendationer i två steg, först en med mer 
generellt täckande slutsatser, avsnitt 7.1 och därefter uppdelat per område avsnitt 7.2 till 7.6. 

7.1. Övergripande och generella slutsatser 
Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att någon ombyggnad eller nybyggnad av den fysiska 
infrastrukturen inte är motiverad eller nödvändig enbart på grund av införandet av autonoma fordon. 

7.1.1. Automatiserade fordon utvecklas för en global marknad 
Automatiserade fordon utvecklas för en internationell marknad och för att klara befintlig infrastruktur. 
Det betyder att fordon inte kommer att utvecklas för enbart svenska förhållanden utan för en mer 
global marknad. De automatiserade fordonen ska kunna köras i hela det internationella transportsys-
temet dvs. på statliga vägar, privata vägar, kommunala gator och vägar och andra vägar där det är 
tillåtet att framför fordon.  

7.1.2. Det blir än mer viktigt att följa gällande regler vid skötsel och underhåll av 
den fysiska infrastrukturen 

För att lyckas med att införa automatiserad fordon så säkert och smidigt som möjligt blir det än mer 
viktigt att följa befintliga regler och krav som gäller för att sköta och underhålla den befintliga 
infrastrukturen. Människan har använt sin omdömesförmåga vid oklarheter och därmed uppehållit ett 
trafikflöde. I en inledande fas är det osäkert hur olika automatiserade förare hanterar motsvarande 
situationer. Den maskinella föraren är inte förlåtande och körningen bygger på att man har definierat 
fordonets ODD (Operational Design Domain, se 5.1). ODD kan sägas vara en aktuell beskrivning av 
körmiljön och andra omständigheter som ett specifikt fordon behöver för att avgör vilken hastighet 
som är möjlig. Organiserad och regelbunden övervakning av tillståndet, för att fastställa att 
infrastrukturen och dess komponenter uppfyller givna krav, blir än mer nödvändigt och väsentligt. En 
översyn bör göras för att säkerställa att det finns aktuella och effektiva mätmetoder för inventering av 
de vägegenskaper och utrustning i vägmiljön som ska underlätta ett smidigt och säkert trafikflöde. Det 
kan till exempel gälla att skyltar finns där de ska, att de visar rätt budskap och att de inte lutar eller är 
trasiga så att de inte kan avläsas. Om man underhåller vägmarkeringarna enligt nuvarande regler, vilka 
är utformade för människan så kan också maskinen läsa av dessa minst lika bra eller bättre. Med tiden 
kommer kanske digitala budskap kunna ersätta de fysiska skyltarna? När detta blir aktuellt behöver 
även här finnas adekvata kontrollmetoder för att säkerställa aktualitet och kvaliteten. Många 
utvecklare av automatiserade fordon samlar via sina uppkopplade bilar i trafiken in kunskap om vägars 
befintlig tillstånd för att bygga upp databaser med underlag för styrning av sina bilar. En annan viktig 
funktion är friktion eller tillgängligt väggrepp vilket är unikt för varje trafiksituation. Denna funktion, 
när det är risk för halka bestäms inte på samma sätt av de olika fordonstillverkarna. Att det finns 
tillräcklig tillgänglig dynamisk friktion är en av de mest viktiga egenskaperna för trafiksäkerheten och 
kunskapen om detta bör prioriteras och en referensfunktion (standardiserad mätmetod) finnas så att 
detta kan harmoniseras globalt bland alla aktörer och utvecklare. Detsamma gäller för vilken den 
minsta ojämnheten är som man kan tillåta innan automatiseringsfunktionen slutar att gälla. Väghållare 
behöver utveckla sina inventeringsmetoder för tillstånd och tydliggöra gällande standardkrav. 

Det finns farhågor att den automatiserade trafiken kan bli mer spårbunden och följa exakt samma 
sidoläge och då slita onormalt mycket på endast en del av beläggningen. Detta kan bli särskilt 
märkbart om platooning införs i stor skala. Platooning kallas det när tunga fordon kör mycket nära 
varandra med hjälp av digitala styrsystem. Med hjälp av platooning kan man göra tunga transporter 
mindre energikrävande. En lösning att undvika spårbundenheten kan vara att ge olika fordon en 
önskan att de varierar sitt sidoläge. Detta kräver ett samarbete med Trafikverket och fordonsindustrin 
för att specificera en lösning. 
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7.1.3. Standardiserade referensmetoder för övervakning av infrastrukturens tillstånd 
behövs 

I takt med att uppkopplade fordon kan leverera information tillbaka till väghållaren om tillståndet hos 
den fysiska infrastrukturen behöver informationen standardiseras och kvalitetssäkras så att man 
använder en gemensam skala. Detta är särskilt viktigt för de egenskaper som påverkar 
trafiksäkerheten. Uppkopplade bilars information om vägnätets tillstånd kan komplettera traditionella 
uppföljningsmetoder med mer tidsfrekvent information. Risken är att denna inte blir rättvis då 
uppkopplade bilar inte färdas homogent fördelade på våra vägar. Ännu så länge kan man inte räkna 
med att uppkoppling fungerar överallt. 

7.1.4. Den laterala positionen behöver förbättras med redundanta system 
Automatiserade fordons globala longitudinella position kan klaras bra redan nu med GNSS teknik. 
Däremot för den lokala laterala (sidopositionen) duger inte GNSS. Fordon använder i dagsläget främst 
vägmarkering och avkänning av omgivningsmiljön med t.ex. laserskanners och kameror. Detta 
behöver kompletteras med flera redundanta system så att om ett fallerar kan ett annat ta över. Det 
skulle kunna vara bildtolkning, radiofyrar, magneter, givare i beläggningen, fasta igenkännings-
märken, radarreflektorer etc. Nackdelen är att man inte gärna vill addera sensorer och mer utrustning 
till vägar och beläggningen då detta kräver ytterligare underhållsverksamhet med ökade kostnader. En 
mer exakt sidoposition är viktig för säkerheten vid möten och omkörningar. Utvecklingen av en 
lösning kräver ett samarbete mellan Trafikverket och fordonsindustrin för att specificera vilka 
lösningar som ska vara standard. 

7.1.5. Kvalitetssäkrad information i samband med digitalisering och uppkopplade 
fordon blir viktig 

I samband med paradigmskiftet med digitaliseringen och uppkopplade fordon öppnas helt nya 
möjligheter som ännu inte är utvecklade men troligen nödvändiga för automatiserad fordon. Det blir 
viktigt att skilja på statisk, dynamisk information och om den ska vara lokal eller global. Inte minst 
blir ansvaret för informationsunderlagen, deras underhåll och uppdatering samt kvalitetssäkring något 
som måste behandlas.  

7.1.6. Informationen och den juridiska aspekten kan behöva ses över 
Den statiska informationen kan komma från skyltar men också från regelverk och föreskrifter. Det blir 
viktigt att dessa inte kan tolkas som motsägelsefulla, t.ex. vad är lagförande; informationen från 
skylten eller den tillhörande föreskriften? Om en felaktig skylt är på plats och föreskriften säger något 
annat så är frågan om och vem som kan eller blir lagförd? Som exempel gäller i Australien juridiskt 
den fysiska skyltens information men i andra länder gäller föreskriften före skylten. I dagsläget är allt 
utformat för att tolkas av en människa som sedan kan bedöma och göra en åtgärd. Varningsskyltar 
finns för att uppmärksamma och göra den mänskliga föraren extra uppmärksam, vilket är viktigt. Det 
automatiserade fordonet är alltid, outtröttligt extra uppmärksamt. Man kan dock fundera på vilken 
åtgärd som behövs eller ska göras? Oftast är åtgärden att sänka farten men för vissa varningsskyltar 
som till exempel varning för stenras kan man bli fundersam, ska man sänka farten eller öka farten för 
att snabbt passera? Kanske kan det kompletteras eller ersättas med ny dynamisk information som för 
en given tidpunkt reglerar tillåten hastighet? En översyn, så att de nya möjligheterna kan tillgodoses 
men också matchas med nuvarande regler och skyltning bör göras. En sådan översyn och uppdatering 
skulle underlätta för definitionen av ODD funktionen. 

7.1.7. Uppkoppling ger nya möjligheter 
Möjligheten till uppkoppling är en stor positiv utveckling som förser alla förare och fordon med nya 
informationer. Visserligen ska ett automatiserat fordon troligen i förlängningen klara att köra utan 
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uppkoppling, men uppkoppling underlättar mycket och har en stor potential till nya möjligheter. Detta 
är ett område som är relativt nytt och där många nya idéer kommer att dyka upp. Rätt utnyttjat innebär 
uppkopplingen att trafikflödet och trafiksäkerheten kan optimeras. Redan nu finns flera funktioner 
som optimerar trafiken t.ex. via olika navigeringstjänster och varningsfunktioner mellan fordon och 
från väghållare. Sensorer vid utvalda trafikplatser kan ge bra information till förare. Data från 
trafikljus och signalläget kan underlätta så att ett fordon i god tid kan upprätthålla ett bra flöde. Man 
kan varna för lokal halka som upptäckts av ett framförvarande fordon eller meddelas från väghållare 
(om man har en gemensam skala för halkrisk). Ny information som kan användas vid planering av 
både långsiktig och kortsiktigt underhåll (drift) kan komplettera den befintliga. Fordon kan rapportera 
problem med potthål, sneda skyltar, obehagliga ojämnheter osv. till väghållaren. Andra exempel är 
den digitala vinterdriften som införts i Sverige där man kan optimera vinterhållningens åtgärder på en 
lokal nivå med hjälp av signalering i realtid av tillstånd. I rapporten (Thörn et al. (2019), som 
redovisar ett regeringsuppdrag till Trafikanalys sammanfattas att tack vare uppkopplingen kan det bli 
förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och effektivare användning av 
infrastrukturen, liksom av fordon. En slutsats är att en handlingsplan behövs för att säkra upp läget då 
uppkoppling saknas eller bryts. 

7.1.8. HD kartor och statisk och dynamisk information blir viktig 
Den information ett automatiserat fordon kommer att behöva lita på är vad det “ser” i realtid och 
statisk information som är nedladdad från start. Till detta kan dynamisk realtidsinformation fås via 
uppkopplingen och påverka. Detta ställer stora krav på kvalitet i informationen, kvalitet på 
uppkoppling och tillgången till så kallade HD kartor som innehåller information där en del kan vara 
levererad från Trafikverket. HD-kartor är kartor med mycket hög upplösning och mycket information, 
se 5.7.1.3. Samtidigt finns många leverantörer och företag som samlar in och levererar information. 
Här kan bekymmer uppstå med oklarheter om vem som är ansvarig till en eventuell situation. Ett 
samarbete behövs för att klargöra rollerna och säkra kvaliteten. Ett samarbete mellan olika aktörer för 
att få till ett fungerande ekosystem för datautbyte behövs. 

7.1.9. Utbildning och rekrytering samt kompetensutveckling behövs 
Hela verksamheten med digitaliseringen och möjligheterna med den nya informationsteknologin inom 
transportsystemet betyder att uppgradering av kompetens behövs. Universiteten behöver utforma 
transport och vägtekniska utbildningar som kan möta detta behov och väghållare och transportorga-
nisationer måste satsa på och nyanställa rätt kompetens. Inte minst viktigt är att IT-industrin 
kompetensutvecklar sig för att förstå väghållning, trafikplanering och transportområdet med 
tillhörande vägteknik.  

7.1.10. Big data kräver energiförsörjning 
Nya data i olika format, insamlade med olika frekvens och med olika detaljgrad från uppkopplade 
fordon, utplacerade sensorer och andra databaser utgör vad man kan definiera som big data. För att 
göra denna data till smart information behöver den processas och hanteras inom en viss tidsram. Data 
behöver därför lagras och hanteras och även om data snabbt blir inaktuell måste den lagras en viss tid 
vilket kräver energiförsörjning. Faktum är att även om data i sig är digital och billig att sända så kan 
det kräva nya investeringar i kommunikations- och lagringsplatser som ska energiförsörjas. 

7.1.11. Nya samarbeten krävs mellan väghållare och fordon och IT-industrin 
Slutligen kan man konstatera att nya typer av samarbeten med nya aktörer måste ske. Även om inte 
fullt ut automatiserade bilar införs på kort sikt så ökar behov och krav för uppkopplade fordon. Nu 
sker plötslig en sammanslagning av många helt skilda verksamheter som var och en kan sitt område 
men inte nödvändigtvis andras. Detta är en komplex situation där kommersiell verksamhet ska mixas 
med offentlig. 
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7.2. Vägutrustning 
Utifrån den kunskap som finns idag finns inget som talar för att det kommer att behövas några 
väsentliga förändringar i den befintliga fysiska vägutrustningen, för att möjliggöra automatiserad 
körning. Fordon med funktioner för automatiserad körning utvecklas för att kunna köra på de vägar 
som finns idag och utifrån de förutsättningar som gäller. 

Avläsning av den fysiska väginfrastrukturen förväntas utgöra en av komponenterna i automatiserade 
fordons positionering. En grundprincip för automatiserade fordon är att de behöver ha redundans i sin 
informationsinhämtning, det vill säga de behöver av säkerhetsskäl inhämta information om till 
exempel sin position från mer än en sensor eller källa. Det innebär att enskilda komponenter i 
vägmiljön aldrig kan vara avgörande för automatiserade fordons funktionalitet. Fordonet måste kunna 
hantera ett bortfall till exempel av den information som kommer från avläsning av vägmarkeringen. 
För att skapa nödvändig redundans förväntas den fysiska väginfrastrukturen behöva kompletteras med 
digital infrastruktur och digitala tjänster, vilket också innebär att man kan tillhandahålla mer 
information än vad den fysiska infrastrukturen kan ge, och som möjliggör, stödjer eller effektiviserar 
den automatiserade trafiken. Digital infrastruktur och digitala tjänster diskuteras vidare i stycket 
Uppkoppling och digital infrastruktur nedan. 

För vägmarkering, vägmärken och trafiksignaler kan man behöva komplettera befintliga funktionskrav 
med krav för maskinell läsbarhet. I praktiken förväntas det inte få några större konsekvenser för den 
vägutrustning som finns på svenska vägar idag. Vägmarkeringar som uppfyller de idag gällande 
funktionskraven kan förväntas vara maskinläsbara, baserat på ett antal empiriska studier. För 
vägmärken och trafiksignaler har ingen litteratur om funktionskrav hittats, vilket möjligen kan tolkas 
som att funktionen hos dessa i allmänhet är tillräckligt god för maskinläsning. Arbeten med att ta fram 
förslag till krav och riktlinjer för maskinläsbarhet pågår inom flera europeiska projekt och initiativ. 

Noteringar och rekommendationer gällande den fysiska vägutrustningen: 

- Det är troligtvis lämpligt att använda våtsynbara vägmarkeringar på vägar som trafikeras av 
automatiserade fordon (sådana vägmarkeringar finns redan på de flesta större vägar). 

- Riktlinjer för hur vägmärken ska placeras när två vägar ligger nära intill varandra kan behöva 
ses över, för att automatiserade fordon ska kunna avgöra till vilken väg ett vägmärke hör. 

- Vissa typer av VMS-skyltar avger osynligt flimmer som försvårar eller omöjliggör maskinell 
avläsning. 

- Räcken, kantstolpar, belysningsstolpar och andra fysiska föremål i vägmiljön som kan 
detekteras med de automatiserade fordonens sensorer kan utgöra ett stöd för fordonens 
positionering. 

- Radarreflektorer installerade i vägmiljön kan möjligen komma att efterfrågas för att stödja 
positioneringen på vissa platser eller under vissa betingelser. 

- Det kan finnas behov av att använda till exempel vägmarkeringar och/eller vägmärken för att 
ge anvisningar om var automatiserade fordon får eller ska köra. 

På lång sikt är det möjligt att åtminstone en del av den fysiska vägutrustningen kommer att ersättas 
med digital infrastruktur, men det är inte troligt att några större förändringar kan göras i närtid. I det 
kortare perspektivet förväntas den befintliga fysiska infrastrukturen behövas av både mänskliga förare 
och av automatiserade fordon. 

7.3. Vägutformning 
Det finns förhållandevis lite litteratur som handlar om vägutformning för automatiserade fordon. En 
anledning kan vara att det av kostnadsskäl helt enkelt inte är rimligt att genomföra några större, 
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genomgripande förändringar i den befintliga väginfrastrukturen och då blir det inte heller ett alternativ 
för fordonstillverkarna att göra sig beroende av att vägarna ska vara utformade på ett visst sätt. 

Den enda konkreta och egentliga förändringen av vägutformningen som diskuteras i litteraturen är 
dedikerade körfält för automatiserade fordon. Denna förändring ingår i trafikplaneringen men 
diskuteras som en möjlig åtgärd i samband med automatiserade fordon och hanteras här som 
vägutformning. Det finns studier som pekar på förbättrad kapacitet och framkomlighet under vissa 
förutsättningar, men det är svårt att dra några generella slutsatser. I litteraturen finns inga färdiga 
lösningar på hur dedikerade körfält ska utformas och det saknas till stor del kunskap om hur de 
påverkar körbeteendet hos förare av manuellt körda fordon. Utifrån det underlag som finns går det inte 
att ge några rekommendationer om huruvida dedikerade körfält ska användas. 

Vad gäller väggeometri, såsom kurvatur, siktsträckor, körfältsbredder etc., så är forskningen 
begränsad, men de studier som finns talar för att det är de manuellt körda fordonen som kommer att 
vara dimensionerande så länge fordonsflottan består av en blandning av manuellt körda fordon och 
automatiserade fordon. Ingen litteratur har hittats om fysisk utformning av korsningar och 
vävningssituationer och hur den eventuellt skulle kunna stödja automatiserade fordon (däremot finns 
en stor mängd studier som handlar om styrning i korsningar och liknande, via digital funktionalitet). 

Automatiserade fordon kan ha behov av att kunna stanna säkert, i händelse av att det är på väg att 
hamna i omständigheter som det inte är designat eller validerat för. Utifrån den begränsade litteratur 
som har hittats går det inte att dra några slutsatser om huruvida dagens utformning av till exempel 
vägrenar, nöduppställningsplatser och sidoområden är tillräcklig för att kunna hantera de 
nödsituationer som kan uppstå. Alla fordon ska klara dagens utformning lika bra men om man vill 
underlätta för införandet av automatiserade fordon kan en åtgärd eller översyn av nödplatser vara 
befogad.  

Sammanfattningsvis finns det utifrån den kunskap som sammanställts i föreliggande projekt inget som 
talar för att i närtid göra några förändringar i gällande regelverk och riktlinjer för vägutformning. Men 
det är viktigt att följa forskningen och utvecklingen, eftersom kunskapsläget kan komma att förändras 
i takt med att allt fler studier och tester genomförs med automatiserade fordon på allmän väg. 

7.4. Drift och underhåll 
Under workshoppen och arbetet med denna rapport har vi ofta fått känslan av att det kanske inte 
kommer att påverka underhållet speciellt mycket om det är autonoma eller mänskliga förare. Slitage i 
hjulspår är en av de största farhågorna kan troligen lösas med teknik som talar om för det självkörande 
fordonet var på vägen som det ska köra. Kan man fördela fordonen över hela körbanan minskar man 
spårbildning och det skulle kanske till och med kunna leda till att beläggningen håller längre än idag. 

När det kommer till avhjälpande barmarksunderhåll är det önskvärt om fordonen skulle kunna 
rapportera eventuella brister, föremål eller stillastående fordon som hindrar trafiken, till efterföljande 
fordon och trafikledningscentral. När det kommer till mindre akuta och förebyggande arbeten som ny 
beläggning, potthål, sprickor m.m. är det viktigt att systemen för tillståndsbedömning är uppdaterade 
och att underhållsåtgärder planeras i tillräckligt god tid så inte fordonens funktionalitet blir påverkade. 

Med avseende på hur underhållet av vägarna ska utformas eller förändras kan den största utmaningen 
vara vintertid. Här beror det till stor del på vilket vägnät som autonoma fordon ska få tillåtelse till att 
trafikera. Med dagens klassindelning av vägarna är det klass 1 och 2 som efter avslutat snöfall ska 
återgå till snö och isfri vägbana om inte temperaturen är för låg. På lägre vägklasser kan dock de 
gällande vinterväghållningsreglerna minska fordonens lokaliseringsmöjligheter i och med att 
vägmarkeringar och skyltar täcks med snö/slask. 

Om fordonen har flera olika positioneringsmöjligheter, spelar det inte lika stor roll om exempelvis 
vägmarkeringarna blir täckta av snö för då kan bilen fortsätta att använda kantstolpar, räcke m.m. för 
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att fastställa var på vägen de befinner sig om inte sikten blir för låg eller att även de täcks. Men för att 
kunna ha denna möjlighet till att gardera positioneringsmöjligheterna kommer det krävas en kraftig 
utbyggnad av infrastrukturen på det mindre vägnätet där det idag inte alltid finns räcke/kantstolpar. 

7.5. Uppkoppling och digital infrastruktur 
På kort sikt verkar det i första hand finnas ett behov av tjänster som tillhandahåller statisk eller 
semistatisk information, så som högupplöst information om vägens position, placering av 
vägmarkeringar – både fasta och temporära – vägarbeten, vägsträckningar, filer, filmarkeringar, status 
på trafikljus och liknande. Denna information kan fordonen kombinera med information från de 
interna sensorerna för att förbättra och förenkla positionering och tolkning av vägskyltar och trafikljus. 

Kooperativa tjänster har en stor potential att förbättra trafikflöden för såväl automatiserade fordon som 
för fordon med mänskliga förare, men även om tekniken håller på att standardiseras har den 
fortfarande långt kvar innan den har harmoniserats. Risken är därmed stor att en större investering i en 
av de existerande kommunikationsteknologierna leder till inlåsningar och därmed förseningar av 
tekniken. 

Den kommunikationsteknologi som idag ser ut att ha mest potential för att kunna hantera ett framtida 
behov med den lägsta investeringsrisken verkar vara cellulär kommunikation via det kommande 5G-
nätet (antingen enbart cellulär kommunikation eller hybridlösningar som kan bilda ad hoc-nätverk vid 
tillfällen då cellulär uppkoppling saknas). Anledningen till detta är att en stor del av tjänsterna kan 
förläggas i molnet vilket ger större möjlighet att förändra och lägga till tjänster alltefter som behov 
uppstår samtidigt som det möjliggör trafikstyrning över större områden. Om tillgängligheten i rum 
bedöms vara av stor vikt skulle alternativet där kommunikationen sker över cellulär uppkoppling, då 
denna är tillgänglig, och i övriga fall via ad hoc-nätverk vara det starkaste alternativet. Denna lösning 
innebär troligen en kostnadsökning relativt den lösning som enbart använder sig av cellulär 
kommunikation samtidigt som risken finns att den ytterligare möjligheten att kommunicera över 
ad hoc-nätverk tillför väldigt lite. 

7.6. Specifikation av funktionsområde för automatiserade fordon 
Även om det finns en möjlighet att tillhandahålla tjänster för estimering av parametrar för fordonets 
ODD, är dessa beroende av att tillförlitligheten hos data uppskattas på ett kvalitetssäkrat sätt. 

Då de automatiserade fordonen kommer att variera stort vad gäller bestyckning i form av interna 
sensorer kommer de att ställa väldigt olika krav på tillförlitlighet på externa data. 

Kraven de olika fordonen ställer på externa tjänster kommer därmed att vara så pass olika att det i 
dagsläget skulle vara mycket svårt att utveckla tjänster som är användbara för samtliga eller tillräckligt 
många fordonstillverkare. Tiden innan en standardisering och harmonisering uppnåtts av denna typ av 
tjänster bedömer vi ligga bortom den korta tidshorisont som varit fokus för denna rapport. 

I dagsläget rekommenderar vi därför att Trafikverket främst tillhandhåller data och avvaktar med att 
utveckla tjänster som rör fordonssäkerhet och överlämnar detta till fordonstillverkare eller tredje part. 
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8. Förslag på fortsatta studier 

8.1. Underhållsåtgärder 
För att veta vilka underhållsåtgärder som kommer vara de mest kritiska behöver det utredas 
tillsammans med hur ofta dessa åtgärder behöver göras. Detta behövs såväl ur en säkerhetsmässig som 
ekonomisk aspekt innan automatiserade fordon blir vanligare på våra vägar.  

8.2. Långsamtgående självkörande godstransporter  
Koldioxidutsläppen från vägtrafiken måste minska kraftigt för att vi ska klara parisavtalets mål om 
maximalt 1,5 graders uppvärmning. Elektrifiering och övergång till andra fossilfria bränslen kommer 
inte vara tillräckligt för att uppnå målet, utan ytterligare åtgärder kommer att bli nödvändiga. En åtgärd 
som har potential att sänka koldioxidutsläppen väsentligt är att sänka hastigheterna hos trafiken. 
Självkörande lastbilar utan en förare som kostar mycket pengar och som måste förhålla sig till kör- 
och vilotider, skulle kunna köra i betydligt lägre hastigheter än idag. Lägre hastigheter skulle, utöver 
minskade koldioxidutsläpp, innebära både lägre bränsle-/energikostnader för åkeriet och längre 
räckvidd för fordonet. Detta skulle således vara en tillämpning av automatisering som kan ge en stor 
klimat- och samhällsnytta. Forskning inom området bör initieras för att undersöka hur en sådan åtgärd 
skulle påverka transportsystemet, vilka effekter det skulle få, och hur det skulle kunna genomföras i 
praktiken.  

8.3. Samarbeten med fordonsindustrin om funktionskrav på 
vägutrustning  

Det finns i litteraturen inget som pekar mot att det kommer att behövas några väsentliga förändringar i 
dagens vägutrustning för att möjliggöra automatiserad körning. Men för att ta hänsyn till att den 
maskinella föraren inhämtar sin information med andra sensorer än den mänskliga föraren det kan bli 
aktuellt att lägga till nya funktionskrav för vägutrustningen, för att till exempel säkerställa att 
vägmarkeringar och vägmärken är maskinläsbara. I litteraturen finns i princip ingen information alls 
om hur fordonstillverkarna ser på dagens funktionskrav på vägutrustning. Samarbetsprojekt mellan 
väghållaren, fordonsindustrin och forskningsorganisationer är därför viktiga för att skapa en ömsesidig 
förståelse för interaktionen mellan väginfrastruktur och fordon, och för att få väl underbyggda 
underlag för nya eller reviderade funktionskrav.  

8.4. Användning av fordonsdata för prediktering av underhåll  
I kapitel 5.2 beskrivs hur data från uppkopplade fordon används för att få information om väglaget 
vintertid. Denna metod har stor potential att kunna användas för att bedöma tillståndet hos andra delar 
av väginfrastrukturen. Vid till exempel planering av underhåll av vägmarkeringar skulle data från 
uppkopplade fordon potentiellt sett kunna ge ett mycket bra underlag (idag planeras underhåll av 
vägmarkering främst utifrån okulär besiktning). Från och med 2022 träder en ny EU-förordning i kraft, 
som föreskriver att nya personbilar ska vara utrustade med nödsystem för kvarstannande i körfält, 
vilket innebär att antalet fordon försedda med sensorer som läser av vägmarkeringarna kommer att öka 
kraftigt under de kommande åren. Det vill säga, det kommer att finnas goda förutsättningar att skapa 
system som samlar in information om vägmarkeringarnas tillstånd via sensorer i personbilar. 
Forskningsprojekt för att undersöka hur information från fordonssensorer förhåller sig till 
konventionella funktionsmått och för att utveckla metoder för hur stora datamängder från 
fordonssensorer ska användas, blir en viktig del i denna utveckling.  
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8.5. Demonstrationsprojekt med fokus på interaktion mellan fordon 
och väginfrastruktur  

Sedan några år tillbaka pågår försöksverksamhet med automatiserade fordon på flera platser i Sverige 
(ett av försöken beskrivs i Bilaga 2). För att bygga upp kunskap om interaktionen mellan fordon och 
väginfrastruktur är det nödvändigt att initiera demonstrationsprojekt där detta studeras. Utifrån den 
kunskap som sammanställts i föreliggande rapport finns det inget som talar för att det kommer att 
finnas anledning att göra några större förändringar i den befintliga väginfrastrukturen, men det är 
viktigt att bekräfta detta i empiriska studier i reella svenska förhållanden. Att täcka kunskapsluckor 
och att få en ökad kunskap om den nya typen av trafikant – den maskinella föraren. I demonstra-
tionsprojekt med fokus på interaktionen mellan fordon och väginfrastruktur bör man inkludera 
frågeställningar som rör både vägutrustning, vägutformning och underhållsaspekter. 
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9. Initiativ, samarbetsplattformar och viktiga projekt  
ARCADE: https://connectedautomateddriving.eu The EU Knowledge base for automated mobility; 
https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/thematic-areas/digital-and-physical-
infrastructure/  

DIRIZON: https://www.dirizon-cedr.com Advanced options for authorities in light of automation and 
Digitalisation TM2.0: http://tm20.org Enabling vehicle interaction with traffic management 

InfraMix: https://www.inframix.eu; Prepare road infrastructure for the step-wise introduction of 
automated vehicles. CO-Exist: https://www.h2020-coexist.eu AV-ready transport and infrastructure 
planning in cities 

MANTRA: https://www.mantra-research.eu making full use of Automation for National Transport and 
Road Authorities 

TransAid: https://www.transaid.eu Transition Areas for Infrastructure-Assisted Driving 

https://connectedautomateddriving.eu/
https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/thematic-areas/digital-and-physical-infrastructure/
https://knowledge-base.connectedautomateddriving.eu/thematic-areas/digital-and-physical-infrastructure/
https://www.dirizon-cedr.com/
http://tm20.org/
https://www.inframix.eu/
https://www.h2020-coexist.eu/
https://www.mantra-research.eu/
https://www.transaid.eu/
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Bilaga 1. Lärdomar från workshop 
Måndagen den 15 mars 2021 höll vi en online workshop med namnet ”Autonoma fordon och 
infrastruktur”. Deltagarna delades in i fyra grupper huvudtanken var att diskutera de på förhand 
meddelade frågorna, numrerade 1–12 nedan. Ibland övergick diskussionen i en annan redan 
fördefinierad fråga och ibland kom nya frågeställningar upp. Större delen av konversationerna finns 
återgivna, men vi har försökt att minimera personifieringen. 

1. Hur väl motsvarar dagens vägar, vägutformning, vägtillstånd och vägutrustning de behov som kan 
uppstå? 

- Väldigt dåligt. Det är konstruerat för människor. Vägmarkeringar snöas över m.m. och de 
behövs för digitala tjänster också. Övervakning av vägsträckor behövs där fordonens 
utrustning inte räcker till, så de inte stannar upp. 

- En vision är ett antal center där det körs trafik emellan. Det behövs utrustning på viktiga och 
stora vägar, inte alla småvägar i hela landet i ett första skede. 

- Behöver fokusera på vissa miljöer först, inte hela landet och alla typer av väger. 

- Parallell till flyget: kontrollerade luftrum. Man behöver en viss träning för piloten och en viss 
utrustning som uppfyller vissa krav för att få tillstånd. För automatiserade fordon, kanske man 
behöver kvalificera sig för att köra i vissa områden eller köra vissa fordon. 

- Tror det kommer behöva fysiska åtgärder på vägarna, ex. safe-stop för fordon om något 
händer. Andra fordon behöver ha möjlighet att passera vid stopp. 

- Fjärrstyrning av fordon kan användas vid nödlösningar, och då behöver man ha tillräcklig 
uppkoppling för att facilitera detta. Kan behöva användas om det blir problem med AD-
systemen i fordonen. 

- Ganska bra – automatisering görs för att efterlikna människors beteende. Dock inte när det 
gäller temporära förändringar i vägmiljön, som vägarbeten. Rädsla för att behöva deaktivera 
system vid okända förhållanden. 

- Vid snö/slask är det hyfsat ok även om man inte ser vägmarkeringar – kan använda sig av 
räcken och övriga referenspunkter. 

 Det är bara barmarkskrav på ca 1/3 av det totala vägnätet. 

 Kan finnas fördel med radarreflektorer i kantstolpar som stöd för navigering men det finns 
inte heller på hela vägnätet. 

- Om vi gör speciallösningar i Sverige så gynnas vi inte av det i ett globalt sammanhang. 

- Kan tänka på att göra infrastruktur radarvänlig eftersom det blir som ”ersättning” för 
mänskliga ögon. 

- Lokalisering viktigt. 

- Fördel om vägutrustning kan kommunicera lokalt – trafiksignaler, vägarbeten m.m. 

- Vägmärken måste finnas i kartan/digital tvilling. Fysiska vägmärken kan modifieras. 

- Redundans viktigt. 

- I Australien är det den fysiska skylten som är lagförande och inte trafikföreskriften. 

- Utmärkning av vägmärken behöver vara korrelerat mellan olika väghållare. 

- Kan vägmärken kommunicera sin existens på annat sätt? Till exempel med RFID. 

2. Finns det något av ovanstående som upplevs som särskilt problematisk eller otillräckligt? 
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- Temporära förändringar i trafikmiljö, vägarbete. 

- Det behöver tas hänsyn till likhet mellan vägar oavsett väghållare. 

3. Kommer det finnas behov av nya typer av vägutrustning? 

- Ökat behov av bra kommunikationsutrustning längs vägen. Den är bra längs stora vägar nu, 
men det behövs bättre uppkoppling och bandbredd. 

- Hastighetsbegränsningar i kartorna behöver stämma bättre överens med vad det faktisk är. 
Bilarna behöver information om att de ska sänka hastigheten inför kurvar, cirkulationsplatser 
m.m. 

- Den utveckling som sker är stegvis. Vi har redan elfordon som delvis kan köra autonomt. 
Utvecklingen sker i fordonen, inte i vägmiljön? 

- Vad vill Sverige ha för effektivitet i sitt system? I båda elsystem och transportsystem. Saknar 
någon som bestämmer sig för vad Sverige vill ha. Borde göras i samarbete. Automatisering av 
transportsystemet är en möjliggörare för ökad hållbarhet och säkerhet. 

- Det behöver finnas ett uttalat behov från fordonsmarknaden om vad de behöver, annars 
kommer det inte ske. 

- Vi bygger nu System av system. Infrastrukturen kommer bli mycket mer kopplad till fordonen 
framöver. Det är önskvärt att infrastrukturhållaren och fordonsindustrin arbetar tillsammans 
för att hitta de bästa lösningarna. Men svårt att säga hur det ska gå till i praktiken. 

- El-vägar är ett bra exempel: en del av de lösningarna har ex. en transponder varje meter vilket 
ger ett bra system för autonom körning. Finns behov för att samköra dessa satsningar. 

- Ex. I Kina pratar man om Smart Road. El och automation i samma begrepp. 

- Vill gärna ha projekt där man först simulerar med ex. VTI, sen testar på väg med anpassat 
infrastruktur tillsammans med Trafikverket. Möjlighet att jobba på nya sätt för att hitta de 
bästa lösningarna. 

- Nu gör Trafikverket en laserscanning av de belagda vägarna. Kan användas för att bygga 
digitala kartor. Började datainsamling förra året, men är fortfarande tidigt. 

- För aktiv säkerhet och manuell körning – aktiva sensorer i korsningar som kan monitorera att 
trafiken följer de ljussignaler som används samt uppkopplade trafiksignaler. 

- Utgångspunkt, så lite som möjligt eftersom man utvecklas för att funka globalt. Man vill inte 
föra sig beroende av viss infrastruktur, medan vissa saker kan ge nytta ex. ge bättre 
förutsättningar för lokaliseringar. Har vi fler sätt att kunna lokalisera oss så blir det säkrare. 
Exemplet med kantstolpar, vi kommer att försöka lokalisera oss med radar på flera olika sätt 
för att komma runt problematiken med motljus. Men desto mer förutsättningar vi har desto 
bättre kan vi göra funktionen. Sen måste inte det vara ett krav för att få det att fungera. Sen 
kan man kanske göra andra saker, med ADAS – saker som har sämre förutsättningar ex. att 
vara mer säker på hur vägen går. Filhållningssystem är duktiga, men det finns mycket som kan 
gå fel så det är svårt att bygga avancerade system på det. 

- Vill fylla på, det är viktigt att tänka att det inte finns något bilmärke som designar en produkt 
som kommer att vara beroende av en viss vägmiljö. Man kan inte lita på att det kan hända, ex. 
att hela jordklotet bestämmer sig för att göra vita vägmarkeringar. Det gör man inte, därför tar 
man hänsyn till det som fungerar överallt. Vi kan lösa det på vissa specifika ställen Sverige, 
ex. autonoma shuttlar som går en kort, förutbestämd sträcka. 

- Det kommer vara lång tid innan våra vägskyltar stämmer överens mot den digitala 
informationen om hastighetsbegränsningar. Det måste vi ha koll på, och vikten av placeringar 
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i korsningar etc. Där har vi en bit att gå – idag har vi inte riktigt koll på var vi har våra 
vägmärken. Men det finns system på var hastighetsbegränsningen ska vara någonstans, men 
sedan stämmer det inte alltid överens med de fysiska skyltarna. 

Skillnad mänskliga ögat och ADAS? 

- Intressant utifrån lagkrav, det måste alltid vara den fysiska skylten som gäller – det måste gå 
före vad gps säger. 

4. Finns det vägutrustning idag som inte kommer att behövas i framtiden? 

- Kan man ta bort skyltar eftersom de då finns digitalt? 

- I framtiden kanske det finns utrustning som skulle kunna minskas på med anledning av 
autonoma fordon. Dock långt fram i tiden. Finns det idag vägutrustning som inte behövs i 
framtiden. 

- Kommer dock att kräva geofencing/ behörighetsbegränsning. 

Ex. Mitträcken kommer de att behövas? 

- Ja eller tvärtom, för om fordonen följer markeringarna och tänker fel så blir det fel. Samtidigt 
så har vi aspekten att saker går sönder, det är inte riktigt så enkelt. Rent generellt sett, kartor är 
en väldigt central del i det autonoma fordonet och är framför allt det fordonen kör utifrån. 
Möjlighet att lokalisera sig i kartan helst utan att använda vägmarkeringar, hur gör man det. 
Diskuterat en del kring bland annat radarreflektorer i kantstolpar, möjlighet att kunna 
detektera flera olika objekt i sin omgivning för att göra sig oberoende av motljus etc. All 
vägutrustning som fordonet kan väga in sig emot och ha i kartan är intressant, desto mer 
objekt desto bättre blir lokaliseringen. 

Alla är överens om att kartor är det nya som kommer vara viktigt? 

- Det är en underhållsfråga också, hur snabbt kommer nya uppdateringar ut i kartor? Det gäller 
även för vägnummer etc. 

- Väldigt intressant att man kan vara ständigt uppkopplad, och ett redundanssystem där 
fordonen själva kan kalibrera sig. Allt beror på horisont, nu var frågeställningen i framtiden 
och det är ganska långt dit. Vi kommer ha dagens fordon ute på vägarna ganska länge innan vi 
bara har autonoma fordon. Vägmarkeringar har en brist som är för väder, då vi inte kan öka 
saltning ex. Hastighetshållning i bilar (ISA), blir det obligatoriskt i alla fordon så kan vi skrota 
ATK:er, belysning vid komplexa korsningar etc. Vi kommer säkerligen kunna minska på en 
hel del av vägutrustningen framöver, frågan är hur långt bort det är. 

- Håller med xxx, det finns mycket möjligheter med ny teknik. En annan sak är hur vill vi att 
våra vägnät och städer ska se ut? Det finns väldigt bra teknik för att hitta vad vägar heter etc. i 
våra smartphones. En fråga är, vem vill gå in i en stad som är helt mörk (utan lyktstolpar) etc. 
Det finns delar som vi kanske inte vill ta bort av andra aspekter, även om tekniken klarar av 
det. Balansen måste vi hela tiden ha med oss när vi pratar vägutrustning och den typen av 
frågor. 

- Vissa pratar nu om att autonoma fordon kan bidra till att vi tar bort en massa väginfrastruktur. 
Vi har andra kravställare som skogsnäring, MC, äldre etc. som finns där ute och som vi kanske 
måste göra anpassningar för. Det måste ta en tid innan vi ser tillräckligt många fordon av 
någon viss typ eller karaktär för att vi ska kunna sätta in dem bland de övriga kravställarna. 
Vet inte vad vi ska göra med dagens spekulationer, vi kan säga nästan vad som helst. 

5. Finns det faktorer i vägutformningen som är av särskild relevans för automatiserade fordon? 

- Vad betyder ”vägutformningen” i denna kontext: det kan vara siktsträckor m.m. 
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- Ja, det finns. Allt som sticker ut, ex. vägmarkeringar, stolpar m.m. kan användas för att 
navigera. Ju bättre övervakning man har av vägen desto bättre kan fordonen kompensera för 
dålig sikt. 

- Det kan vara skillnad mellan vad en mänsklig förare behöver och vad ett automatiserat fordon 
behöver. Ex. långa sträckor med lång sikt kan ge högre hastigheter när det är mänskliga förare, 
men kan underlätta för automatiserade fordon. 

- Vill man sänka hastighetsgränser för att möjliggöra för automatiserade fordon? Kan vara en 
möjliggörare för automatiserade fordon, men mänskliga förare tycker kanske inte om det. 

- Om man kommer fram just-in-time blir det mindre buller, bränsleförbrukning m.m. 
Diskussion handlade om godstransporter. 

- Om man tar bort förare så släpper man pressen med kör/vilotider eftersom de inte behöver 
vila. Då kanske man kan sänka hastigheterna. 

- Godstransporter kan bli automatiserade tidigare än persontransporter. Kan det leda till att olika 
fordon har olika behov för hastigheter? Olika aktörer kan ha olika förväntningar på 
hastigheter. 

- Säkerhetssynpunkten: koppla hastigheten till risk. Olika fordon kan ha olika hastigheter, och 
det kan också kopplas till omgivningen. Så hastigheten är mer flexibel och anpassat. 

6. Om man betraktar framtiden som ytterligheterna; det finns antingen en mänsklig förare eller en 
helt maskinell, hur påverkar det kraven på den fysiska infrastrukturen? Till exempel skyltars 
synbarhet, siktsträckor och vägmarkeringens kvalitet. 

7. Vilken roll kan realtidsuppdaterade HD-kartor spela? 

- Lägga på information av många olika slag som är lokaliseringsbaserad – sådant man inte 
tänker på som förare. Trafikantbeteenden, väderprognoser m.m. som man vill ha relaterat till 
position. 

- Passiv del i vägarbete är intressant – vad behöver föraren ta hänsyn till och hur behöver 
automatiserade fordon agera? Tidsaspekten/tidskonstanter är viktig – viss information behövs 
några timmar i förväg medan annan information behövs mer i realtid. 

- Digitalt och fysiskt stöd för att öka tillgänglighet av autonom körning genom utmanade 
vägavsnitt, exempelvis vägarbeten. 

- Skulle önska ett system som innehåller allt – tillfälliga händelser, friktion m.m. Det kräver 
samverkan för att få det att flyta men det finns nog lösningar som kan sammanfogas för att få 
det att fungera i helhet. 

- Finns fördelar om alla använder samma eller liknande karttjänst. Men samtidigt kan 
användningsfallen vara olika. Det är kopplat till vilka sensorer och behov fordonet har. 

- Kortsiktigt förväntas man [varje OEM etc.] samla in sin egen data. 

- Diskussion om integritet: i en digital tvilling delas realtidsinformation, t.ex. om var olika 
fordon befinner sig. Det finns mycket som är skrämmande med digitalisering! 

- Vad händer om inte skyltningen [fysisk vs digital] överensstämmer? Någon måste vara 
överordnad. 

- En digital karta måste vara konsistent. 

8. Vilka underhållsåtgärder av väg- och digital infrastruktur ser ni som mest viktig/prioriterad för att 
underlätta automatiserade fordons funktioner? 

- Dagens system: underhåll av linjer så systemet ser vägen framför sig. 
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- Linjerna behöver kanske innehålla något, så de syns även om de är täckta av snö. Vill inte att 
vi ska behöva använda massor av salt på vägarna. 

- Stor andel av vägsträckor som inte uppfyller grundläggande krav på synlighet för 
vägmarkeringar idag. Intressant att veta hur stor betydelse det har för utvecklingen. 

- Utifrån ett nationellt perspektiv behöver man en viss ODD typ för att ex. automatiserade 
lastbilar ska komma fram med livsmedel. Det blir viktigt att säkerställa att transporterna 
kommer fram och man kommer inte tillåta att större delar transportsystemet står stilla vid 
störningar. 

- Magneter i vägbanan kanske, var ett projekt tidigare. Man kom fram till att de var tvungna att 
sitta så tätt att det blev för dyrt. 

- Kantstolpar: använda de digitalt för att få fram körfältet om vägarna är nersnöade. 

- Fordonen förlitar sig inte bara på en enda sensor eller markering, det behöver vara en 
samverkan mellan flera. Det är viktigt att ha redundanta system, måste ha minst 2 system. 

- Positionering: Tror att det finns nationella säkerhetsbaserade beslut (resilience) att ta med sig. 
Om man förlitar sig helt på gps-baserad positionering, om den störs, så stannar det 
automatiserade systemet och det är inte ok. Viktigt att titta på 5G. 

- Digital Vinter: Samlar in data från fordon. Tittar på vägunderhåll. Typ av crowdsourcing, där 
fordon samlar in data. För in det i en digital modell som innehåller en massa information som 
kan vara användbar för andra. 

Nedan följer en diskussion som bygger på denna fråga. 

- Det viktigaste att hålla koll på i form av underhållsåtgärder för ADAS. 

- Den uppenbart basala egenskapen är att vägmarkeringar är synliga och stämmer överens med 
kartor. I alla fall under en överskådlig framtid. 

- Ta bort vägmarkeringar och ha konsekventa vägmarkeringar vid vägbyggen är viktigt. Om det 
är vägmarken vi behöver för AD frågor. 

- Så länge man delar vägbana med någon annan så är det en semantisk del. Om man inte korsar 
en vägmarkering utan att blinka så är det tydligt. 

- Det är svårt att prata generellt, hade varit enklare om vi hade haft ett konkret usecase eftersom 
autonoma fordon som sådant kan vara väldigt brett. Om det är mellan noder på vissa vägar, 
privatägda fordon, hela vägnätet etc. Svaren är olika beroende på vilket usecase som man ser. 

- Ser vi närmsta tiden, så är det framför allt större fordon och stora vägar. 

- Vägmarkering och slitage, diskuterat en del just för räffling att man ska göra en ökad insats 
och lägga vägmarkering i räfflan för att minimera slitage och man får även trafiksäkerhets-
effekten med en bullervarning. Både säkerhetsvinst och tydlighet för AD fordon. Något vi ska 
ta med oss framöver och prioritera när det gäller underhållspengar. 

- Den här diskussionen är intressant om man kunde prata om varför vi har vägmarkeringar med 
tanke på att vi har väldigt många typer av fordon med olika funktionalitet i systemet. Visuell 
ledning är väldigt viktigt för alla typer av fordon till att börja med. Man har också fått till 
systemet i de flesta fordon som läser vägmarkeringar och antingen varnar eller hjälper till att 
hålla kurs. Vägmarkering är väldigt viktigt område,– det är en viktig del i systemet oavsett AD 
funktion eller inte därför är det definitivt väldigt viktigt. Men vi måste ha en idé eller strategi 
för hur vi kan utföra vägmarkeringar, och en strategi för vad vi tänker (vilka vägar, vilket sätt) 
och utgå från det i diskussionen. 
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- Vi har tittat en del på vägmarkeringar, och om vi ska fokusera på motorvägar så har vi väldigt 
bra synbarhet på vägmarkeringar som det är idag. 

Andra underhållsåtgärder som kan tänkas behövas mer i framtiden? 

- Konstig fråga, alla typer av underhåll av väginfrastruktur behövs alltid. Problemet är att det 
kostar pengar, och vi behöver göra prioriteringar i systemet. De här prioriteringarna som vi gör 
idag utgår inte från nya fordonsfunktioner. Så på grund av en produkt som är väldigt 
avancerad ska vi ha mer underhåll för den typen utav fordon. Det är fel tänkt. 

- Kan ha nytta av autonoma fordon och den insikt som de har i funktionen på vägmarkeringar, 
så de kan kartlägga och förstå var vi har brister och kan åtgärda. Det finns en fördel med 
autonoma fordon att kunna använda för det. Det finns olika typer av autonoma fordon, L2 
system. På E4 finns det brister på vissa partier. Men när vi jobbar med ex. autonoma shuttles i 
tätortsmiljö så har de en annan typ av inläsning som är digital. Det är ett annat sätt att orientera 
sig och sätta sina kartor. Det kan vara viktigt att tänka kring, hur vi vill utveckla den här typen 
av autonoma funktioner utifrån olika koncept som finns. 

9. Vilken information, överfört digitalt, önskar ni att väghållaren tillhandahåller? 

- Förslag och funderingar: hastighetsinformation, trafiksignaler och friktion. Information om 
trafiksignaler kan vara viktigt för effektiviteten. 

10. Vilka konsekvenser ser ni av en uppdelning i fysik och digital infrastruktur och ansvaret för dessa? 

- Hur långt sträcker sig Trafikverkets uppdrag (vad ska Trafikverket ansvara för och inte)? 
Politisk fråga om vem som ska göra vad? 

- Ser det redan nu, ex. hastighetsskyltar stämmer inte med digitala kartor. Det gör att tilltron till 
systemet blir låg. Dålig tilltro till hastighetsstöd (ISA system). Finns säkert likande exempel. 

- Nordic Way möte för ett tag sen pratade de om behovet av realtidsinformation. Red-light 
warning eller automatiserad bromsning. Kanske man inte tillåter en bil att åka med full 
hastighet in till ett rödljus, men man har inte tillräcklig tillförlitlighet till informationen idag. 

- Vi förlitar oss på nya lösningar och att de ska fungera smidigt (ex. rinnande vatten i hemmet 
tar vi för givet nu). Därför behöver myndigheter ansvara för tjänster så systemet kan fungera. 
En myndighet behöver hålla ihop det. 

- Det är en jättebra fråga! De här systemen integreras allt eftersom, vi har den fysiska 
infrastrukturen som vi byggt under 150 år. Sen kan man med hjälp av digitalisering och digital 
infrastruktur optimera infrastrukturen. Bygga ut IT-kommunikationsinfrastruktur som behövs 
för att data kan flyta till och från, samt att den finns en bra uppkoppling längs vägnätet. 
Samhällsnyttiga frågorna blir krångliga, underhåll och säkerhet av detta. Det är svåra 
diskussionsområden. Diskussionerna förs, men det är sporadiskt. Ingen i Europa har kommit 
längre i dessa frågor som rör samverkan mellan olika aktörer. Det är många frågor, cyber 
security, säkerhet etc. 

- Det digitala är nytt, naturligt med samma aktör som för den fysiska infrastrukturen. Till 
exempel trafikljusen ägs ju av TRV. 

- TRV kanske inte ska äga och drifta t.ex. 5G-master. Men däremot vara ansvarig för 
informationen som sänds ut. 

- Viktigt med oberoende källor för säkerhetskritiska system. 

- Diskussion om Dedicated short range communication (DSRC) vs 5G – vad kommer man satsa 
på: 

 Vad är mest lämpat för säkerhetskritisk information 
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 Kostnaden är viktig 

 Båda systemen kommer att samexistera 

 Säkerheten får inte avgöras av vilket abonnemang man har – säkerheten ska finnas för alla 

 Kollektiv finansieringsmodell 

 Säkerhetskritisk information måste kommuniceras på ett överenskommet och förutsägbart 
sätt 

11. Saknas något från väghållaren för att skapa funktionella ODD:er? 

- Svårt att svara på! 

- Realtidsinformation: vägens skick, friktion, olyckor och andra händelser. 

- Krav på tillförlitlighet: ska det ligga hos väghållaren eller tredje part? 

- Måste till fusion av flera informationskällor, datakvalitet viktigt. 

12. Om förhållandena är sådana att den hastighet en maskinell förare måste välja för att hamna i sin 
ODD (säkerhetszon) är lägre än vad den mänskliga skulle valt, är detta acceptabelt? 

- Ja, det är en förutsättning. Hälften av alla förare kör över hastighetsgränsen idag, och det 
kommer aldrig tillåtas med automatiserade fordon. Vi kommer kräva en högre säkerhetsnivå 
än vi har idag. Ingen kommer villa ta ansvaret för att betala böter för hög hastighet med 
automatiserade fordon. 

- Om man kan göra andra saker i fordonen bryr man sig kanske inte like mycket om hastigheten 
(att den är lägre). 

- Rent kommersiell fråga, en lastbil ska komma fram en viss tid. Tid är billigt när ingen 
mänsklig förare är involverad. 

- Trafiksäkerhet – andra ordningens effekter. Sänkt hastighet kan leda till att andra fordon gör 
omkörningar i större utsträckning eller väljer andra, mindre säkra vägar, vilket kan innebära 
att säkerheten minskar totalt sett. Dvs. hur trafiken förändras utanför ODD:n. Riskbalans. 

- Vad kan väghållaren kräva av fordonen? Självkörande fordon är ”lydigare” och följer t.ex. 
uppmaningar om hastighetsbegränsningar/rekommendationer. 

Övriga frågor som det pratades om: 

Vilka krav ska väghållaren ställa på nya moderna fordon? 

- Särskilt kopplat till vägslitage, om alla fordon kör exakt på samma ställe i vägen. 

- Det borde gå att få hjälp av fordonen för detta, att man breder ut hur man kör på vägen. Så 
fordonen är programmerade för att inte vara så enkelt-spårade. 

- När man läser inspel, rapporter m.m. är det ofta det omvända som lyfts, att vi behöver mindre 
plats för fordonen (smala körfält). Om man kan sprida ut fordonen i körfältet kan vi kanske 
dubbla livslängden på ytan, vilket sparar mycket pengar. 

- Det skulle kunna öppnas en ny marknad där fordonen skulle kunna sälja tjänster, ex. mäta 
ojämnheter på vägen m.m. Ett tjänsteutbud som bilar kan leverera till Trafikverket eller andra. 

- Kan också ställa krav på hur snabbt bilar kan köra, ex. max 10% över gällande 
hastighetsgränser genom att använda geofencing (mänskliga förare). Kan ställa krav på 
lagefterlydnad. 
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- Helt rätt att ställa krav på fordonen. Det går fortare på nyttotrafiksidan än persontrafiksidan. 
Dedikerade körfält gör utvecklingen lättare. 

- Tror vi kommer se mindre slitage på vägmarkeringarna men högre spårslitage (om flera 
fordon kör på exakt samma ställe). 

- Hur ställer vi lagliga krav på förare idag om att de måste byta spår i körbanan? Nej, finns inget 
lagligt krav idag. Finns det ens möjlighet för väghållaren att ställe sådana krav, även på 
autonoma fordon? Viktig fråga att ta med sig vidare när man tar fram förslag och åtgärder. 

- 5–10 års sikt. Stadskörning inte i produktion inom den tidshorisonten så troligen 
parkeringsytor, motortrafikleder, motorvägar och liknande områden (inte heller landsväg). 
Stadsmiljö borde vara det enkla att ta hand om – på landsbygd finns inte ens 4G, hur ska man 
lösa det då? Det är inte säkert att det krävs uppkoppling. Skillnader mellan robotaxi och andra 
typer av fordon. Kartan och verkligheten är en gammal fråga som är aktuell här också – 
behövs en digital tvilling oavsett i vilken trafikmiljö vi befinner oss och det behöver vara 
tydligt vilka regler som gäller (vilken fil ett rödljus gäller för, färdriktning m.m.). Snabbare 
uppdatering av karta vid vägarbeten och temporära förändringar också viktigt. 

Hur ser det ut med utvecklingen av 5G som övergick i säkerhet vid vägarbeten?   

- Troligen kommer sändningstillstånd finnas längs med de större stråken men inte på landsbygd 
inom de närmsta åren. Man har pratat länge om radiosändare vid vägarbeten för att få ca 500 
meter försprång på informationen (Rörliga sändare (11p eller 5G) vid vägarbeten). Dock 
ligger TRV under lagstiftning som gör att vi inte kan använda molntjänster. Vägarbete är en 
risk för automatiserad körning inte kommer fungera på ”hela sträckor”. Med nuvarande 
kommunikation är det också möjligt att skicka ut denna typ av information. Viktigt att få upp 
det till kartan oavsett vad man har för kommunikation och beslutsstöd. Det blir mer attraktivt 
med molntjänster men för att börja smått kan man göra lokala lösningar (Kan eventuellt lösas 
med lokal kommunikation utan att koppla upp till molntjänst). Överför info till fordon när de 
kommer i närheten av vägarbetet. TRV behöver möjligheter att använda molntjänster för att 
underlätta överföring av information. Uppdelningen av statliga och kommunala vägar är också 
kontraproduktiv för fordonen som kör omkring (enskilda vägar). 

Vad kan vi förvänta oss om automatiseringsnivåer? Vilka tidsperspektiv tror ni att vi pratar om för de 
olika nivåerna? 

- Nivå 5 kommer vi inte att få se. Nivå 4, rent tekniskt har vi det idag men det är det juridiska 
som saknas. 

- Spännande perspektiv kring vägslitage, men att filbredder är väl skapade för att ge en 
säkerhetsmarginal. En självkörande bil kan instrueras för att hålla ett visst avstånd till 
centrum. 

- Jämför vi 2+1-väg mot traditionella vägar så ser vi stor skillnad på vägslitage. Får vi då 
automatiserade fordon som ligger på samma avstånd från centrum så blir det troligtvis stora 
spårdjup. 

Förbjuda dubbdäck på autonoma fordon? 

- Svår fråga, generellt sätt ska fordonen inte köra fortare än vad de kan. Intressant fråga, är det 
dyrare att asfaltera om än att rehabilitera personer. 

- Man måste hålla isär diskussionen. Vi gör allt vad vi kan för att inte vägarna ska slits, men vi 
hade samma case för många år sedan när vi hade vägmästare som bestämde från dag till dag 
och vi skulle stänga av väg för tjäle. Skulle bli väldigt förvånad om lagstiftare vill ta fram 
lagar att autonoma fordon inte ska ha dubbdäck. 
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- Möjlighet till innovation 

- Absolut, men back to basic. Ändå krav vi har på fordon är att köra minst lika bra som en 
människa. Om autonoma ökar slitage så blir det ett annat koncept. 

- Vägslitage, i dagsläget är det främst dubbdäck och tung trafik. Men att det har ökat på senare 
år kan bero på det våta klimatet vi har haft. I vilken utsträckning personbilar på motorväg ger 
upphov till ökat spårdjup, det får visa sig med tiden om vi behöver göra några justeringar i 
spåren. Men det borde de som jobbar med beläggning följa noggrant. 

- Beläggning följer detta. Det är mindre slitage på ett fält, än där det är två fält. För tvåfältssidan 
är lite smalare. Där kan man se att det är en direkt skillnad bara p.g.a. att det är spårbundet. 
Om alla autonoma fordon skulle köra på samma inställningar så påverkar det såklart. 

Vägarbeten – hur kommer autonoma fordon ta hänsyn till det? 

- Det kommer nog hanteras på olika sätt beroende på vilken bil det är. Vägarbeten som sådant är 
ett oidentifierat tillstånd, då det kan skilja sig väldigt mycket åt. Det är inte det första man vill 
lösa i komplexitet, men har man ambitionen att ta bort föraren från bilen så är det ett problem 
vi måste lösa. Att veta innan och när det händer är centralt för att det ska bli bra. 

- Vi måste skilja på ADAS och AD bilar som inte finns. Väldigt högavancerade automatiserade 
fordon är väldigt försiktiga, känner man av problem i systemen så vidtas säkerhetsåtgärder. 
Det är väldigt komplexa miljöer och vi är inte där än, det finns många andra saker som man 
fortfarande jobbar på. 

Har Trafikverket specificerat vilken information de vill ha från bilarna, kan väghållare ta hänsyn till 
vad bilarna vill? 

- TRV vill ha ganska mycket från fordonen, kamera för att inventera vägens tillstånd etc. Det 
finns en uppsjö av önskelista, men vad man kan göra och inte är en annan sak. Det finns 
mycket diskussioner kring det här också, från väghållarsidan finns det också mycket data som 
går in för att bygga kartor – baserat på både statiska och dynamiska data. Viktigt vem det går 
ut till och vad de används till. Om fordonsindustrin ex. vill använda sig utav TRV data för att 
förlita funktioner på det är det en separat fråga att ta. 

När kommer det till det läget att icke autonoma fordon förbjuds?? 

- Kraven på samverkan i trafiken, borde förändras för att möjliggöra bättre autonomt 
framförande av fordon. 

- Synlighet, förmåga är avgörande för val av lösning i olika situationer. 

- Detta gör att autonoma trafiken i stadsmiljö kan vara en större utmaning. Speciellt med 
irrationella medtrafikanter som fotgängare och cyklister. 

- Dock finns det olika slutsatser beroende på olika tekniker man tittar på. 

- Machine learning kan hjälpa till, dock är den mänskliga tolkningen svår att översätta. 

- Kommer säkerheten via machine learning att ge tillräckligt hög kvalitet att fordonen kan 
framföras i rätt hastighet och med rätt läge. 

- Människan har många andra begränsningar som avgör hastigheten, jämfört med ett autonomt 
fordon. 

- Platooning kan få en ny innebörd. 
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Bilaga 2. Erfarenheter från ELIN-projektet 
Under hösten 2019 inleddes ett projekt med två autonoma små bussar, så kallades shuttles, i 
Linköping. Projektet, som kallas ELIN11, är ett samarbete mellan VTI, Linköpings kommun, 
Linköpings universitet, Transdev (kollektivtrafik), Östgötatrafiken och ett antal ytterligare aktörer. 
Bussarna utgör en forskningsplattform, där det är möjligt att studera olika frågeställningar relaterade 
till den här typen av fordon. Projektet kommer att pågå i två år, och därefter är planen att bussarna ska 
bli en del av den befintliga kollektivtrafiken. 

Bussarna är helt autonoma, men under försöksperioden finns alltid en säkerhetsförare ombord. De hör 
till kategorin geofenced vehicles, det vill säga de kör längs en förprogrammerad rutt inom ett begränsat 
område. Navigationen sker med hjälp av radar, lidar, högupplösta digitala kartor och satellitnavigation. 
De är därmed inte beroende av till exempel vägmarkeringar, men däremot kan de behöva en speciell 
typ av skyltar (lidarpaneler) som stöd för navigeringen på sträckor där det inte finns byggnader eller 
andra landmärken. Bussarna är eldrivna, tar 10–13 passagerare och går i max 20 km/h. Under 
försöksperioden loggas data från fordonens system och sensorer kontinuerligt. 

Rutten bussarna trafikerar är en ca 2 km lång slinga på universitetsområdet, bestående av både allmän 
väg och en sträcka som är avsedd för gång- och cykeltrafik. Det innebär att fordonen färdas i en 
naturlig trafikmiljö där de behöver interagera med andra trafikanter och med den befintliga 
väginfrastrukturen. 

Nedan ges en sammanställning över erfarenheter från projektets första år, med avseende på sådant som 
har koppling till infrastrukturen. Sammanställningen är gjord utifrån protokoll från projektledningens 
möten och annat material som samlats in under projektets gång. 

• Växtlighet, såsom trädgrenar och löv som hänger ner över vägen eller gräs och maskrosor som 
växer upp inom det område som bussarnas sensorer läser av, har lett till driftstopp, eftersom 
bussarna inte kan navigera när omgivningen inte ser ut som bussarna förväntar sig. 

• Nya objekt i vägmiljön, till exempel tillfälliga betongsuggor, har lett till problem med 
navigeringen. 

• Bussarna har klarat att köra i vinterförhållanden när vägen har varit välplogad. Snödrivor 
längs vägen och snösträngar på trottoarkanter har lett till problem med navigeringen. 

• En av bussarna körde vid ett tillfälle på en kantsten. Det är oklart varför men man misstänker 
att det var problem med satellitnavigeringen. 

• Några lidarpaneler har blåst omkull eller blivit sneda, men det tycks inte ha påverkat bussarnas 
navigationsförmåga. 

När bussarna detekterar något objekt som de inte förväntar sig ska finnas i deras körväg kan de bromsa 
mycket kraftigt, vilket har lett till att passagerare ramlat omkull. Det vill säga, till synes triviala 
faktorer som en trädgren eller en felparkerad cykel kan utgöra en skaderisk för passagerarna och för 
eventuella fordon eller cyklister som befinner sig nära bakom bussen. 

 
11 I extern kommunikation kallas projektet Ride the future. Mer information finns på projektets websida 
https://ridethefuture.se/ 

https://ridethefuture.se/


  
 

 
 

 

 

OM VTI 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infra-

struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transport-
sektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att 
uppnå Sveriges transportpolitiska mål. 

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och områdena väg- och ban-
teknik, drift och underhåll, fordonsteknik, trafiksäkerhet, trafikanalys, människan 
i transportsystemet, miljö, planerings- och beslutsprocesser, transportekonomi 
samt transportsystem. Kunskapen från institutet ger beslutsunderlag till aktörer 
inom transportsektorn och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell 
som internationell transportpolitik. 

VTI utför forskning på uppdrag i en tvärvetenskaplig organisation. Medarbetarna 
arbetar också med utredning, rådgivning och utför olika typer av tjänster inom 
mätning och provning. På institutet finns tekniskt avancerad forskningsutrustning 
av olika slag och körsimulatorer i världsklass. Dessutom finns ett laboratorium för 
vägmaterial och ett krocksäkerhetslaboratorium. 

I Sverige samverkar VTI med universitet och högskolor som bedriver närliggande 
forskning och utbildning. Vi medverkar även kontinuerligt i internationella forsk-
ningsprojekt, framförallt i Europa, och deltar aktivt i internationella nätverk 
och allianser. 

VTI är en uppdragsmyndighet som lyder under regeringen och hör tilI Infrastruk-
turdepartementets verksamhets-/ansvarsområde. Vårt kvalitetsledningssystem 
är certifierat enligt ISO 9001 och vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 
14001. Vissa provningsmetoder vid våra laboratorier för krocksäkerhetsprovning 
och vägmaterialprovning är dessutom ackrediterade av Swedac. 

Statens väg- och transportforskningsinstitut • www.vti.se • vti@vti.se • +46 (0)13–20 40 00 

http://www.vti.se
mailto:vti@vti.se
www.vti.se

	Publikationsuppgifter – Publication Information
	Kort sammanfattning
	Abstract
	Sammanfattning
	Summary
	Förord
	1. Inledning
	1.1. Förkortningar och definitioner
	1.2. Bakgrund
	1.2.1. Gradering av fordons automatiseringsförmåga
	1.2.2. Fordons aktuella automatiseringsgrad

	1.3. Syfte
	1.4. Metod och begränsningar

	2. Väginfrastruktur
	2.1. Vägkategorier
	2.2. Vägutrustning och vägledning
	2.3. Nuläget
	2.3.1. Allmänt
	2.3.2. Vägmarkering
	2.3.3. Kantstolpar
	2.3.4. Vägmärken
	2.3.5. Trafiksignaler
	2.3.6. Vägbelysning
	2.3.7. Vägräcken, stängsel och barriärer
	2.3.8. Skydd mot buller och bländning

	2.4. Tankar om framtida möjligheter
	2.4.1. Allmänt
	2.4.2. Vägmarkering
	2.4.3. Kantstolpar
	2.4.4. Vägmärken
	2.4.5. Trafiksignaler
	2.4.6. Vägbelysning
	2.4.7. Vägräcken, stängsel och barriärer
	2.4.8. Skydd mot buller och bländning
	2.4.9. Speciell vägutrustning för automatiserade fordon

	2.5. Konsekvenser
	2.6. Vägutformning
	2.7. Nuläget
	2.7.1. Allmänt
	2.7.2. Typsektioner
	2.7.3. Sikt och linjeföring
	2.7.4. Korsningar
	2.7.5. Nöduppställning och rastfickor

	2.8. Tankar om framtida möjligheter
	2.8.1. Dedikerade körfält
	2.8.2. Körfältsbredd
	2.8.3. Sikt och linjeföring
	2.8.4. Korsningar
	2.8.5. Nödstopp

	2.9. Konsekvenser

	3. Uppkoppling
	4. Digital infrastruktur
	4.1. Fordonssäkerhet för autonoma fordon
	4.2. Fordonssäkerhet kontra trafiksäkerhet
	4.3. Kommunikationsteknik
	4.4. Positionering
	4.5. ISAD-nivåer
	4.6. Digitala tvillingar
	4.7. Digitala tjänster
	4.7.1. Karttjänster
	Grundläggande karttjänster
	Utökade digitala kartor
	HD-kartor

	4.7.2. Digitala tjänster för ODD-parametrar
	4.7.3. Digitala tjänster ej relaterade till ODD
	4.7.4. Tjänster för väghållaren

	4.8. Konsekvenser

	5. Drift och underhåll
	5.1. Nuläget
	5.1.1. Vinterväghållning
	Krav för standardklass 1–3
	Krav för standardklass 4–5

	5.1.2. Vägyta
	5.1.3. Avvattning
	5.1.4. Sidoområde och skiljeremsor
	Fri sikt
	Fri höjd
	Slänt
	Rent vägområde
	Gabioner

	5.1.5. Sidoanläggning
	Övriga sidoanläggningar

	5.1.6. Vägutrustning
	Vägräcken, krockdämpare och energiupptagande räckesändar
	Viltstängsel, färist och övriga stängsel
	Vägmärken
	Kant- och markeringsstolpar samt räckesreflektorer
	Markeringsstolpar
	Automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK
	Bullerskydd
	Kalibreringssträckor


	5.2. Tankar om framtida möjligheter
	5.2.1. Digitalisering inom vinterväghållningen
	5.2.2. Autonoma vinterväghållningsfordon

	5.3. Konsekvenser
	5.3.1. Nödvändiga förändringar inom underhåll


	6. Diskussion och reflexioner
	6.1.  ISAD-nivåer
	6.2. Tjänster relaterade till ODD-parametrar

	7. Rekommendationer och slutsatser
	7.1. Övergripande och generella slutsatser
	7.1.1. Automatiserade fordon utvecklas för en global marknad
	7.1.2. Det blir än mer viktigt att följa gällande regler vid skötsel och underhåll av den fysiska infrastrukturen
	7.1.3. Standardiserade referensmetoder för övervakning av infrastrukturens tillstånd behövs
	7.1.4. Den laterala positionen behöver förbättras med redundanta system
	7.1.5. Kvalitetssäkrad information i samband med digitalisering och uppkopplade fordon blir viktig
	7.1.6. Informationen och den juridiska aspekten kan behöva ses över
	7.1.7. Uppkoppling ger nya möjligheter
	7.1.8. HD kartor och statisk och dynamisk information blir viktig
	7.1.9. Utbildning och rekrytering samt kompetensutveckling behövs
	7.1.10. Big data kräver energiförsörjning
	7.1.11. Nya samarbeten krävs mellan väghållare och fordon och IT-industrin

	7.2. Vägutrustning
	7.3. Vägutformning
	7.4. Drift och underhåll
	7.5. Uppkoppling och digital infrastruktur
	7.6. Specifikation av funktionsområde för automatiserade fordon

	8. Förslag på fortsatta studier
	8.1. Underhållsåtgärder
	8.2. Långsamtgående självkörande godstransporter
	8.3. Samarbeten med fordonsindustrin om funktionskrav på vägutrustning
	8.4. Användning av fordonsdata för prediktering av underhåll
	8.5. Demonstrationsprojekt med fokus på interaktion mellan fordon och väginfrastruktur

	9. Initiativ, samarbetsplattformar och viktiga projekt
	Referenser
	Bilaga 1. Lärdomar från workshop
	Bilaga 2. Erfarenheter från ELIN-projektet
	Tom sida



