
Vilka utmaningar möter 
myndighetsutövare i interaktioner 
med automatiserade fordon, och hur 
kan dessa utmaningar hanteras?

Denna fråga diskuterades under två workshoppar i 

januari och september 2022 tillsammans med 

deltagare från olika myndigheter och fordons-

branschen. RISE anordnade dessa inom ramen för 

SCAT-projektet (se rutan nedan för mer information 

om projektet). Även externa aktörer bjöds in för att 

delta i workshopparna.

Syftet var att samla relevanta aktörer kring frågan 

för att få in olika perspektiv och hitta möjliga vägar 

framåt. Med utgångspunkt i hur kontroller av fordon 

och förare görs i dag diskuterades vilka utmaningar 

som kan uppstå relaterat till att ett fordon framförs 

obemannat samt vilka lösningar som behövs. 

Deltagarna visade ett stort intresse för frågan. Ett 

viktigt resultat från workshopparna är att det finns 

ett stort behov av att få i gång en mer konkret 

diskussion mellan fordonsbranschen och myndig-

heter kring detta. 

Det finns flera moment i dagens system och rutiner 

som inte kan utföras på samma sätt när det inte 

finns en fysisk förare som medföljer fordonet. 

Myndigheter behöver börja förbereda sig inför 

denna förändring. Fordonsbranschen behöver också 

förbereda sig för att inte försena en marknads-

introduktion. 

Projektet Safety Case for Autonomous 
Trucks (SCAT) undersöker hur man säkert 
hanterar fjärrassisterade lastbilar med 
högre hastighet i en blandad trafikmiljö. 
Projektet pågår under tiden oktober 2020-
september 2022 och finansieras av Vinnova 
genom Drive Sweden. 

Läs mer här: www.ri.se/sv/vad-vi-
gor/projekt/safety-case-for-autonomous-
trucks
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Framtidens ingripanden mot 
automatiserade fordon

Automatiserade fordon har på sikt potential att kunna bidra till positiva 
effekter i samhället. Men med obemannad körning följer också nya 
utmaningar. En viktig utmaning handlar om hur myndigheter ska kunna 
interagera och kommunicera med dessa fordon.
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Den första workshoppen hölls i januari 2022. Då 

diskuterade vi generellt utmaningar i samband med 

myndighetsinteraktioner med automatiserade 

fordon och distansförare. Workshoppen var 

välbesökt med aktörer från såväl fordonssektorn 

som olika myndigheter (polisen, försvaret, tullen och  

kustbevakningen). 

Vi diskuterade:

• hur myndighetskontroller av fordon och förare 

sker i dag 

• problem/utmaningar som kan förekomma 

relaterat till att fordon framförs automatiserat 

och/eller att ”föraren” befinner sig på distans

• om det behövs (eller är eftersträvansvärt) med 

gemensamma lösningar på problemen.

En uppföljande workshop anordnades i september 

2022, med fokus främst på polisens kontroller och 

trafiksäkerhetsarbete, t.ex. avseende nykterhet, 

kör- och vilotider, fordons skick m.m. Från 

myndighetssidan deltog därför endast polisen. 

Däremot deltog flera representanter från 

fordonssektorn även på denna workshop.
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Utmaning

Det finns ett antal situationer där myndigheter 

behöver kunna interagera med fordon/förare, 

exempelvis för att reglera trafiken eller kontrollera 

fordon, förare eller fordonets last eller för att utföra 

punktskattekontroll. I dag sker detta genom 

interaktion med en fysisk förare (som följer med 

fordonet). Det är denne som exempelvis ser till så 

att en polisman (eller annan tjänsteman) får tillträde 

till fordonet eller lasten. Om han eller hon inte 

medverkar kan olika åtgärder vidtas. I takt med 

ökad automatisering av fordonsflottan kommer 

myndigheter allt oftare att behöva interagera med 

automatiserade fordon och förare som befinner sig 

på distans. 

En rad frågor uppstår. Till exempel, hur kan en 

myndighetsutövare 

• känna igen att det är ett automatiserat fordon?

• identifiera autonomt/manuellt körläge?

• få fordonet att stanna?

• kommunicera med fordonet/distansföraren?

• dirigera fordonet (alternativt få åtkomst till 

manuellt körfunktioner för att själv kunna flytta 

fordonet)?

Fordonet/distansförare behöver å sin sida kunna 

verifiera att det verkligen är en behörig 

myndighetsutövare – för att exempelvis inte ge 

obehöriga tillträde till lasten.
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Några reflektioner från deltagarna

Vi går mot ökad automatisering av fordonsflottan, 

men vi kommer under många år att ha en blandad 

trafik. Myndighetsutövare lyfte därför fram att ett 

automatiserat fordon (eller dess förare/operatör) 

måste kunna hantera samma situationer som 

konventionella fordon och förare, åtminstone i mer 

akuta situationer, t.ex. om trafiken behöver dirigeras 

i samband med en trafikolycka. Vid 

kontrollsituationer där det i regel finns mer tid kan 

det däremot finnas utrymme för eventuella 

särlösningar för automatiserade fordon.

Aktörer från fordonsindustrin framförde att ett 

automatiserat fordon stannar för alla hinder. 

Utmaningar kan däremot finnas med att stoppa 

fordonet på andra sätt, t.ex. från sidan av vägen. Det 

kan även finnas utmaningar kring att dirigera 

fordonet. På kortare sikt är lösningen att fordonet 

lämnar över kontrollen till en fysisk förare (ombord 

eller på distans) i vissa situationer, men på längre 

sikt måste fordonet klara av situationerna själv, 

inklusive autentisering eller liknande av att 

kommunikation sker med en behörig myndighets-

utövare. Fordonsindustrin ser helst att det 

utvecklas globala standarder kring detta, eftersom 

fordon säljs på en internationell marknad.

Annat som kan underlätta för automatiserad 

fordonstrafik är digitala kartor och 

realtidstrafikinformation. Tidig information om 

trafikolyckor och andra störningar gör det möjligt 

att ta en annan väg och därmed undvika att hamna i 

situationer som t.ex. kräver omdirigering.

Våra reflektioner och slutsatser

Efter dessa workshoppar drar vi slutsatsen att det 

finns ett stort behov av att få i gång en mer konkret 

diskussion mellan fordonsbranschen och 

myndigheter kring frågan om framtidens 

interaktioner mellan myndigheter och 

automatiserade fordon. Det är en relativt 

outforskad fråga, där myndigheter och industrin 

behöver förstå varandras behov och börja samverka 

kring koncept för lösningar. Det kommer att ge 

bättre förutsättningar inför utformningen av 

tekniska och andra lösningar som kan behöva 

utvecklas i ett senare skede.

Dessutom behövs mer forskning i ämnet för att 

bygga kunskap och hitta vägar framåt, som kan 

bidra till att driva på utvecklingen mot 

automatiserade transportlösningar – en del av 

framtidens mobilitet.
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