
Obemannad körning ställer helt nya krav på 

systemen avseende såväl teknik som juridik. 

Genom att undersöka dessa och andra aspekter ur 

ett systemperspektiv kan vi skapar ett bättre 

utgångsläge inför implementering av 

automatiserade mobilitetslösningar. I SCAT-

projektet har vi identifierat utmaningar som rör 

säkerhetsaspekter och policy samt diskuterat 

lämpliga åtgärder för att underlätta det 

transformativa teknikskiftet. 

Om policyarbetet i SCAT-projektet

Policyaspekter adresseras i projektet med utgångs-

punkt i vilka skyldigheter förare och trafikanter har i 

dagens regelverk och som kan behöva hanteras 

genom teknisk utveckling, men också genom en 

anpassning av lagstiftningen för nya roller, uppgifter 

och ansvar när ett fordon körs automatiserat. 

Uppgifter som (ännu) inte kan utföras av ett auto-

matiserat körsystem måste göras av en person, men 

vissa av uppgifterna kommer att vara svåra att 

utföra av en person som befinner sig på distans, till 

exempel att sätta ut varningstriangeln. Därför 

kommer det sannolikt att bli nödvändigt (eller 

åtminstone mycket användbart) att utveckla 

tekniska eller andra metoder som kan stödja att en 

person på distans kan utföra uppgifterna. Vilka 

lösningar eller strategier behövs exempelvis för att 

interagera med andra trafikanter, hantera 

incidenter eller säkerställa att lasten är säkrad?

Svensk lagstiftning är för närvarande inte anpassad 

för automatiserad fordonstrafik, men Regerings-

kansliet arbetar med att se över och anpassa 

lagstiftningen till den nya situationen (se SOU 

2018:16 och Ds 2021:28). Det liggande lagförslaget 

innebär en ny förarroll med färre men andra 

uppgifter. Dock kvarstår uppgifter som inte (ännu) 

kan utföras av ett automatiserat körsystem och 

därför måste utföras av en människa. Hur kan

detta hanteras på distans, t.ex. från ett kontrollrum?

Vi fokuserade vår diskussion på vissa policyaspekter 

och frågan om, och i så fall hur, de behandlas i 
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internationell eller nationell lagstiftning. Ämnen 

som vi undersökt närmare i projektet är till exempel 

frågor som rör kommunikation (exempelvis att polis 

kan nå fordonet/distansföraren), hantering av 

varningstriangeln, lastning och lastsäkring, etc.

I SCAT-projektet adresseras vissa säker-
hetsaspekter kring automatiserad körning 
utifrån såväl tekniskt som juridiskt 
perspektiv. Här i denna text fokuserar vi 
på policyarbetet i projektet.

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

Bild: Einride

Bild: Einride

1

mailto:jenny.lundahl@ri.se
mailto:cilli.sobiech@ri.se
http://www.ri.se/
mailto:info@ri.se
http://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/safety-case-for-autonomous-trucks


Policylabb i workshop-format

I projektet har vi jobbat med en policylabb-metodik   

för att rama in, diskutera och lösa utmaningar i 

samverkan med relevanta aktörer från privat och 

offentlig sektor. Vi har därvid arrangerat work-

shoppar för dialog om policyfrågor. 

Workshoppar om myndighetsinteraktioner med 

automatiserade fordon

I SCAT-projektet har vi diskuterat policyaspekter 

utifrån att det i dag finns olika skyldigheter för 

förare och trafikanter som kommer att behöva 

hanteras på något sätt relaterat till automatiserad 

fordonstrafik. Även efter att det har skett en 

anpassning av lagstiftningen till nya roller och 

ansvar kommer det att kvarstå uppgifter som inte 

(ännu) kan utföras av ett automatiserat system. 

En viktig utmaning på detta tema som vi har identi-

fierat i SCAT-projektet handlar om hur myndigheter 

kan interagera och kommunicera med automat-

iserade fordon och förare på distans. Denna fråga 

har diskuterats under projektets workshoppar 

tillsammans med interna och externa deltagare från 

fordonssektorn och myndigheter (polisen, tullen, 

försvaret, kustbevakningen m.fl.). 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 myndigheterna kring detta. 

Vi har även undersökt hur man försöker lösa det i 

andra länder och om det finns lösningar som passar 

den internationella fordonsbranschen.    

Myndigheter och industrin behöver förstå varan-

dras behov och börja samverka kring koncept för 

lösningar. Det kommer att ge bättre förutsätt-

ningar inför utformningen av tekniska och andra 

lösningar som kan behöva utvecklas i ett senare 

skede.  

Workshoppar för att utbyta erfarenheter och jämföra 

med hur man gör i Frankrike och USA

Vi arrangerade även två workshoppar för att 

diskutera lösningar på de policyutmaningar vi har 

identifierat i projektet ur svensk, fransk och 

amerikansk kontext tillsammans med externa 

deltagare. Lösningar på policyutmaningarna 

diskuterades i ett svenskt perspektiv och jämfördes 

sedan med juridiska och/eller tekniska lösningar i 

Frankrike och USA. Detta kompletterades med 

litteraturstudier. 

Ramverk för försöksverksamhet med automat-

iserade fordon finns i Sverige, Frankrike och USA. 

Frankrike har även anpassat sin lagstiftning för att 

möjliggöra mer permanent drift av automatiserade
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fordon i allmän trafik. Reglerna fastställer defini-

tioner och allmänna säkerhetsbestämmelser för 

systemen såväl som krav på föraren ombord eller 

den person som ansvarar för att fjärrassistera 

fordonet. I USA finns en federal policy för säker 

testning som uppdateras årligen. Testföretagen 

uppmuntras även att göra en frivillig självutvärder-

ing av säkerheten, men tillstånd beviljas på delstatlig 

nivå. En gemensam standard för försök på federal 

nivå finns inte, liksom i EU. I projektet har vi under-

sökt hur annorlunda förutsättningarna för test-

tillstånd ser ut i Kalifornien och Arizona. I Sverige är 

det Transportstyrelsen som beviljar tillstånd för 

försök med automatiserade fordon. Ett grund-

läggande krav är att testföretaget kan visa att 

säkerhetskritiska risker med försöket har tagits 

omhand. 

Bortom försöksverksamhet har lagstiftarna i de 

olika länderna ett liknande synsätt med en ansvars-

ordning med ett begränsat föraransvar medan 

fordonstillverkarna ansvarar för att deras produkter 

är säkra. 

I exempelvis den franska lagstiftningen friskrivs 

föraren (eller fjärroperatören) från straffansvar när 

det automatiserade körsystemet fungerar som 

avsett, men hen förblir ansvarig för andra uppgifter, 

till exempel att svara på en övergångsbegäran, följa 

instruktioner från brottsbekämpande myndigheter, 

väja för utryckningsfordon etc. Enligt det svenska 

lagförslaget ska föraren i beredskap inte ansvara för 

hur det automatiserade körsystemet utför kör-

arbetet, men ett ansvar kvarstår för att exempelvis 

svara på en övergångsbegäran och utföra andra 

(inte körrelaterade) uppgifter. Tillverkarna ansvarar 

för att deras fordon och system är säkra att 

använda. I den franska lagstiftningen kan till-

verkaren dock bli ansvarig för trafikförseelser. I det 

svenska lagförslaget är det i stället i första hand 

ägaren som är ansvarig för trafikförseelser. 

När det kommer till tekniska krav har vi i princip 

olika synsätt i Europa jämfört med USA. I USA är det 

i grunden tillverkaren som avgör om fordonet är 

säkert, det vill säga tillverkaren måste följa säker-

hetsstandarder och intyga att fordonet är fritt från 

säkerhetsrisker. I UNECE/EU är det typgodkän-

nandemyndigheten som avgör om det är säkert och 

reglerna om tekniska krav är harmoniserade. Ett 

typgodkännande bevisar att det bedömda fordonet 

(eller komponenten, systemet eller enheten) upp-

fyller de tekniska kraven. Ansvar för den övergrip-

ande säkerheten kvarstår dock för tillverkaren 

under fordonets hela livslängd (genom bland annat 

produktansvar och produktsäkerhetsansvar). 

Inom UNECE har det tagits fram ett regelverk på 

internationell nivå för typgodkännande av vissa 

begränsade automatiserade körfunktioner (Auto-

mated Lane Keeping Systems, UN Regulation 157). 

Nyligen kom även EU-regler som möjliggör 

europeiskt typgodkännande (av små serier) av hel-

automatiserade fordon och fastställer krav och 

procedurer för typgodkännande av automatiserade 

körsystem hos fullt automatiserade motorfordon 

inom några användningsfall. 

Ett sätt att arbeta med utmaningar ur 
juridiskt perspektiv är genom policylabb. 
Policylabb har som idé sitt ursprung i 
frågan ”Kan man arbeta med policy- och 
regelutveckling på ett bättre sätt än 
idag?”. 

I ett policylabb arbetar deltagarna med 
konkreta fall som utgår från användarnas 
behov. Policylabbet erbjuder en neutral 
mötesplats där deltagare från exempelvis 
näringsliv, akademi, myndigheter och 
civilsamhälle kan träffas och diskutera 
behovet av regelverksutveckling, identi-
fiera (rättsliga) utmaningar och skapa 
samsyn kring det juridiska läget och 
möjliga vägar framåt. Detta för att 
snabbare kunna åstadkomma systemför-
ändringar som behövs i samhället.

Läs mer här: www.ri.se/sv/vad-vi-
gor/expertiser/policylabb
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Det behövs ett legalt ramverk för 

automatiserade fordon

En säker vägtrafik behöver utgå från ett helhets-

perspektiv med fokus på människan, fordonet och 

vägen/omgivningen. Det gäller även när fordon 

framförs automatiserat. I Sverige utgår trafiksäker-

hetsarbetet från Nollvisionen – att ingen människa 

ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Noll-

visionen är beslutad av riksdagen (sedan 1997) och 

har förändrat hur man arbetar med trafiksäkerhet 

här, men den har även fått internationellt genom-

slag. 

De regler som gäller för säker vägtrafik (trafikregler, 

vägmärken och signaler, bedömning och godkän-

nande av fordon etc.) finns på internationell, EU-, 

nationell och lokal nivå. Generella trafikregler är till 

stor del desamma i olika länder, eftersom de baseras 

på internationella konventioner och avtal som 

Sverige och många andra länder har ratificerat, 

exempelvis Wienkonventionen om vägtrafik från 

1968. I vissa fall är en ändring av de internationella 

reglerna, eller en ändrad gemensam tolkning av 

dem, en förutsättning för att kunna ändra de 

nationella reglerna på området.

Även om de flesta trafikreglerna kommer att vara 

desamma för automatiserad körning som för 

manuell körning, kan vissa särregler behövas, till 

exempel regler om när en fysisk förare krävs. Vad 

som också behövs är en bedömning av vem som 

ansvarar för att det automatiserade fordonet följer 

trafikreglerna och vilka åtgärder eller sanktioner 

som behövs i övrigt. 

Vid automatiserad körning är det en dator i stället 

för en person som kör fordonet. Det är en ny 

situation som vi inte har mött tidigare. Vem ska se 

till att fordonet följer trafikreglerna? Vem är 

ansvarig om något går fel? Ett fordon kan aldrig vara 

straffrättsligt ansvarigt. Om ett fordon inte kan vara 

ansvarigt för ett brott, vem kan då straffas? Det 

behövs en tydlig ansvarsordning för att skapa 

förutsägbarhet och rättssäkerhet i ansvarsfrågorna 

redan innan något händer. Det är troligen också 

nödvändigt för att den nya tekniken ska få tillräcklig 

acceptans i samhället.

Regler om ansvar bygger till viss del på internation-

ell och EU-rätt, men till exempel straffrätt är i regel 

nationell. I Sverige, liksom i andra länder, pågår 

sedan flera år ett arbete med att skriva om lagstift-

ningen med avseende på automatiserad körning (se 

SOU 2018:16 och Ds 2021:28).

Inom UNECE pågår ett arbete med att anpassa och 

komplettera internationella regler för trafik med 

automatiserade fordon. UNECE-arbetet går dock 

långsamt och det finns ett antal länder som vill gå
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fortare fram. Risken med det är att det då inte 

kommer att finnas ett internationellt regelverk för 

automatiserade fordon. I stället kommer det att 

regleras av EU-rätt eller av olika nationella lag-

stiftningar. Det medför ett splittrat regelverk som 

kan påverka internationell handel med fordon och 

internationell trafik. Fordon säljs på en global 

marknad och en stor del av trafiken rör sig över 

landsgränserna. 

I nuvarande situation är det likväl viktigt att det 

snart kommer en svensk lagstiftning på plats som 

klargör ansvaret vid automatiserad körning. Andra 

länder skyndar på med sitt lagstiftningsarbete och 

om vi inte är snabba nog finns det risk att vi i Sverige 

hamnar på efterkälken.

I förlängningen behövs dock ett internationellt 

ramverk, ett arbete som pågår inom UNECE sedan 

flera år tillbaka. UNECE bidrar också till policy-

dialogen om automatiserad körning genom att ha 

kontakt med alla intressenter som är intresserade 

av framstegen inom automatiserade fordon, 

inklusive fordonsindustrin, IT, telekom, försäkrings-

bolag, regeringar, konsumentorganisationer, 

internationella organisationer etc.

Men från de givande diskussionerna på de work-

shoppar vi har haft i projektet drar vi slutsatsen att 

fler policydialoger behövs – på olika nivåer och i 

olika format – för att föra samman olika perspektiv 

och främja informerade diskussioner med alla 

relevanta intressenter. 

Många aktörer brottas med utmaningar kring 

automatiserad körning. Ingen aktör kan lösa dessa 

på egen hand. Utmaningarna är komplexa, olika 

intressen behöver balanseras och det kan finnas 

behov av kompromisser. Vi behöver kombinera 

expertis och resurser från olika organisationer och 

sektorer i policydialoger för att påskynda vägen till 

säker automatiserad körning.
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