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FÖRORD 

Utredningen avseende ”Förutsättningarna för autonom spårvagnstrafik – en 
övergripande analys utifrån spårinnehavarperspektiv i Göteborg” har genomförts 
av Forsando AB på uppdrag av Mimmi Mickelsen, infrastrukturförvaltar och 
spårinnehavare vid Göteborgs stads trafikkontor. 

Utredningen har genomförts av Kristian Johansson, Magnus Lindahl och Thérèse 
Rosén Löfstedt. 

Kristian Johansson (M.Sc. EE och MBA) har mer än 25 års erfarenhet i ledande 
positioner med fokus på planering, utveckling och tillämpning av teknologier och 
tekniska system. 
Utifrån erfarenheter från Sverige och internationellt, i roller för både exportindustri 
och offentlig sektor, har Kristian insikter i utmaningarna att utveckla nya 
teknologier och hur teknik tillämpas. Med 15 års erfarenhet av intelligenta 
transportsystem och av att leda utveckling och införande av de system som ökar 
kollektivtrafikens tillgänglighet och framkomlighet har Kristian en god överblick 
över förutsättningarna och möjligheterna med att utveckla Göteborgs 
spårvägsanläggning mot ökad automationsgrad. Kristian har också genom sitt 
mångåriga konsultarbete som utredare och verksamhetsutvecklare för Göteborgs 
Stads tekniska förvaltningar god förståelse för de funktioner och intressen som 
behöver balanseras i stadsutvecklingen samt teknikens möjligheter och 
begränsningar att skapa nyttor i en framtida attraktiv stadsmiljö. 

Magnus Lindahl (M.Sc. EE och MBA) har mer än 20 års erfarenhet från 
fordonsindustrin där han varit djupt delaktig i planering och utvecklingen av 
avancerade och säkerhetskritiska elsystem för nationella och internationella 
fordonstillverkare. Magnus har i rollen som VD ansvarat för ett flertal bolag med 
fokus på utveckling av elektronik och mjukvara till fordonsindustrin exempelvis 
för avancerade förarassistanssystem (ADAS). Under de senaste 8 åren har Magnus 
varit involverad som utredare och verksamhetsutvecklare inom Göteborgs stads 
kollektivtrafik med speciellt fokus på förvaltning och säkerhet vid 
spårvägsanläggningen och den kravställning som myndigheter ställer på 
spårinnehavare och trafikutövare.  

Thérèse Rosén Löfstedt (M.Sc. B.E) har mångårig erfarenhet i ledande positioner 
där hon ansvarat för globala team inom AB Volvo och byggt upp en gedigen 
erfarenheten på strategisk och taktisk nivå med fokus på transportindustrins 
utveckling, affärsmodeller och intelligenta transportlösningar. Thérèse har arbetat i 
mer än 20 år med produktplanering och har ansvarat för att säkerställa de 
långsiktiga affärsmålen samt att fordon och tjänster möter kundernas behov över 
tid genom att utveckla och säkerställa strategiska produktplaner på 5 till 30 års 
horisont och som bland annat inkluderar autonoma fordon och uppkopplade 
tjänster. I det strategiska arbetet har det bland annat ingått att analysera 
affärsmodeller, konkurrenter, marknadstrender, juridiska trender och kunders 
beteende och behov för att säkra en långsiktig konkurrenskraft och möta samhällets 
kommande behov och krav. 
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SAMMANFATTNING 

Göteborgs stads trafikkontor är spårinnehavare för spårvägsbanan i Göteborgs och 
Mölndals kommuner. Spårvägsbanan är en väsentlig del av kollektivtrafiksystemet.  

Göteborg växer och förtätas. Att bibehålla en god framkomlighet i staden och samtidigt nå 
målsättningar om en attraktiv stadsmiljö med ren luft, låga bullernivåer, trygga och säkra 
stadsrum samt minskad klimatpåverkan kräver nya lösningar. En utveckling av 
spårvägstrafiken i takt med stadsutvecklingen är både en förutsättning för att uppnå 
uppsatta målsättningar och ett sätt att öka nyttan av den tillgång som det befintliga 
spårvägssystemet utgör. 

Parallellt med stadsutvecklingen pågår en snabb teknikutveckling av vägfordon (bussar, 
bilar, lastbilar etcetera) – som sker i hög konkurrens mellan globala aktörer. Digitalisering, 
uppkoppling, automatisering, sensor- och batteriteknik samt delande-ekonomin skapar nya 
möjligheter för framtidens transporter och resor - både i städer och mellan 
befolkningscentra. Konkurrensen om utnyttjande av stadens gator förväntas öka. 

Göteborgs stads trafikkontor har därför behov av att öka förståelsen hur utvecklingen och 
automationstrender inom vägfordon kan påverka rollen som spårinnehavare och utveckla 
strategier för att hantera nyttor, kvaliteter och risker med olika grader av framtida 
automation. 

I denna rapport inventeras och beskrivs möjligheter för spårvägstrafiken att utvecklas med 
bibehållen och ökad relevans i en framtid där samexistens med autonoma vägfordon ökar.  

Slutsatser av arbetet är: 

• att trenden med Connected Autonomous Driving (CAD) inom vägtrafiken är stark och 
har stöd från högsta politiska nivå inom EU. Den förväntas bidra till ett flertal politiska 
mål för att förbättra det framtida europeiska samhället. Teknikutvecklingen inom 
exempelvis artificiell intelligens och sensorer går mycket fort. 

• att den pågående teknikutvecklingen inom Connected Autonomous Drivning (CAD) för 
vägtrafikfordon är intressant att fortsätta bevaka av spårinnehavaren och kan leda till att 
fler och förbättrade förarassistanssystem kan införas som förbättrar arbetsmiljön för 
spårvagnsföraren och som förbättrar säkerheten.  

• att de kvarstående utmaningarna för att i befintlig stadsmiljö uppnå de högre nivåer av 
automation (GOA3-4, SAE4-5) där föraren inte är direkt ansvarig för fordonets 
framförande är stora, både för vägfordon och spårfordon. Den tekniska mognaden är 
ännu inte på en sådan nivå att ett införande kan ske i befintliga komplexa stadsmiljöer. 
Lösningar på de teknik-juridiska ansvarsfrågorna kring säkerhet för tredje man kopplat 
till risker med fordonets framförande är också utmanande och kvarstår. 

• att ett införande av automatiserad spårvägstrafik kan förväntas bli tekniskt möjligt under 
förutsättning att trafikomgivningens komplexitet begränsas och konflikter med andra 
trafikslag och oskyddade trafikanter kan kontrolleras. En sådan driftsmiljö kan under 
överskådlig framtid förväntas utgöras av planskilda sträckor och välreglerade konflikter, 
det vill säga mer likna den för pendeltåg än för traditionell spårväg i stadstrafik.  

Inför fortsatt arbete behöver ekonomiska incitament (nyttor) för att införa system med hög 
automationsgrad i Göteborgs spårvägstrafik identifieras och relateras till de stora kostnader 
och utmaningar som kan förväntas. I arbetet med rapporten har (tyvärr) inte 
kostnadsbesparingar eller tillkommande nyttor kunnat identifieras som är tillräckligt stora 
för att idag motivera större initiativ att söka automatisera spårvägstrafiken i Göteborg.  

De möjligheter som identifierats utvecklas vidare i rapporten och i kapitlen Diskussion och 
Slutsatser. 
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 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Göteborgs stads trafikkontor är spårinnehavare för spårvägsbanan i Göteborgs och 
Mölndals kommuner. Spårvägsbanan är en väsentlig del av kollektivtrafiksystemet. 
Ungefär 700 000 resor sker varje vardag på 169 km spårväg vilket utgör drygt 
hälften av kollektivtrafikresandet i regionen.  

Göteborg växer och förtätas. Att bibehålla en god framkomlighet i staden och 
samtidigt nå målsättningar om en attraktiv stadsmiljö med ren luft, låga 
bullernivåer, trygga och säkra stadsrum samt minskad klimatpåverkan kräver nya 
lösningar. En utveckling av spårvägstrafiken i takt med stadsutvecklingen är både 
en förutsättning för att uppnå uppsatta målsättningar och ett sätt att få utväxling av 
den historiska investeringsbas som spårvägsbanan utgör. 

Under de senaste decennierna har spårvagnstrafiken sett en världsomfattande 
renässans samtidigt som bilar och bussar blir snabbt smartare och mer autonoma 
tack vare avancerad sensor- och automatiseringsteknik.  

För att vara fortsatt konkurrenskraftig och säkerställa sitt långsiktiga 
anläggningsvärde behöver spårvägen utvecklas i samklang med aktuella trender för 
uppkopplade och autonoma transportmedel.  

En automatiserad spårvagnstrafik ska kunna hantera en mycket komplex 
trafikmiljö, stadsmiljön, och det är viktigt att få en övergripande förståelse av 
vilken nivå av autonoma spårvagnar som är rimlig utifrån att både kunna attrahera 
och ta hand om betydligt fler resenärer på ett hållbart och effektivt sätt.  

Trafikkontoret är spårinnehavare med tillstånd från Transportstyrelsen och har 
behov att belysa hur dagens automatiseringstrender kan förväntas påverka 
anläggningen och dess olika intressenter.  

Trafikkontoret har också behov av en ökad förståelse för vad som utgör drivkrafter 
till en ökad grad av automation inom spårvagnstrafiken samt hur en sådan 
utveckling påverkar spårinnehavaren i syfte att stödja Trafikkontorets framtida 
strategiarbete avseende spårvägsanläggningen. 

1.2 Rapportens syfte och mål 
Syftet med uppdraget är att ge Trafikkontoret en övergripande överblick över 
trenderna inom autonoma fordon genom faktainsamling och övergripande analys 
som input till trafikkontorets fortsatta strategiarbete. 

Mål med rapporten är att sammanställa en nulägesbild samt identifiera 
rationaliseringar, nyttor, förbättringsmöjligheter samt risker med olika 
funktionsnivåer för autonom spårvagnstrafik.  

Ett delmål är också att ge en möjlig vision vilken grad av uppkoppling och 
automation som kan vara lämpliga utifrån dagens förutsättningar och närliggande 
utvecklingsmöjligheter. 

1.3 Avgränsningar 
Förutsättningar och externa faktorer, exempelvis med avseende på tredje man 
hanteras endast övergripande i denna övergripande studie. 
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Rapportens hanterar komplexa frågeställningar som analyserats övergripande inom 
den avgränsade ramen för uppdraget. Fördjupande studier kan krävas för att dra 
slutsatser om hur automation av spårvägstrafik kan stödja kollektivtrafikens och 
Göteborgs utveckling i specifika fall.  

Förutsättningar för införande av olika tekniska automationslösningar i spårvagnar 
eller i spårvägsbanan och dess signalsystem har ej analyserats i detalj. 
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 SAMHÄLLE OCH TRANSPORTER 

2.1 Övergripande omvärldstrender 
Vår omvärld påverkas i huvudsak av fem megatrender (Ernst and Young 2020). 
Megatrenderna utgörs av sociala, ekonomiska, politiska, miljömässiga eller 
teknologiska förändringar som sker över lång tid, oftast flera decennier. De 
nuvarande megatrenderna utgöras av: 

Klimatförändring och resursbrist – Trenden är att missväxt, översvämningar, 
förstörda livsmiljöer och energibrist fortsätter att öka. 

Demografi och social förändring – En åldrande och ökande befolkning leder till 
brist på arbetskraft, ökad efterfrågan på vård och förändrade konsumentkrav.  

Teknologisk utveckling - Maskiner lär sig snabbare än människor och data 
kommer att vara en värdefull resurs. 

Fortsatt urbanisering - Utrymme och boendekvaliteter kommer att bli en fortsatt 
viktig fråga i allt större städer i och med den stora inflyttningen. 

Megatrendernas inverkan skiljer sig mellan olika samhällen och samhällssektorer 
när de påverkar befintliga och nya processer och aktiviteter som driver 
samhällsförändring hos regeringar, organisationer och företag. 

 

Figur 1- De fem megatrenderna (ref. FAS 2018, PPL Volvo Group) 

2.2 Samhälle och miljö 
När det gäller vårt samhälle och miljö så påverkar megatrenderna direkt och 
indirekt. En direkt påverkan är den fortsatta urbaniseringen som medför att 
städerna blir större och med högre befolkningstäthet. 

Klimatförändringar påverkar stadsplaneringen genom att viljan ökar för att skapa 
Gröna Städer där gångtrafikanter och cyklister prioriteras och stadskärnor utformas 
utan privatbilism och där anpassningar görs för att hantera oftare förekommande 
extrema vädersituationer. 
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Klimatförändringarna och resursbrist leder till en ökad miljömedvetenhet och krav 
på hållbara lösningar som indirekt påverkar stadsplaneringen och vilka lösningar 
som föredras. 

Att dessa megatrender även har en påverkan på Västra Götalandsregionen och 
Göteborg är tydligt. Göteborg har en stadig befolkningstillväxt där visionen är att 
man ska vara en hållbar stad som är öppen för världen.  

För närvarande pågår flera omfattande byggnationer av bostäder, arbetsplatser, 
parker och infrastruktur för att möta de kommande behoven och visionen om den 
gröna och nära storstaden i en växande och hållbar region. Göteborg vill vara en 
nära storstad, där invånarna ska uppleva att det är nära till service, kultur, 
arbetsplatser och kollektivtrafik (Göteborgs Stad 2021). 

För att nå visionen och målbilden för 2050 har Göteborg har identifierat tre stora 
utmaningar: 

1. Tillväxttakten - En utmaning är att man växer med fler invånare, 
arbetsplatser och företag. De senaste 12 åren har Göteborg växt med 85 
000 invånare. Det är lika mycket som hela Kungsbacka kommun. Om 15 
år beräknas Göteborg vara ytterligare 115 000 göteborgare. (Göteborgs 
Stad 2021)  

2. En delad stad – De är inte bara stora skillnader i livsvillkor i de olika 
stadsdelarna, barriärer som trafikleder, topografi och Göta älv påverkar 
stadsbilden. 

3. Förändrat klimat – Ett förändrat klimat kommer att påverka Göteborg på 
flera sätt genom höjda havsnivåer och att extrema väderhändelser som 
exempelvis skyfall blir mer frekventa.  (Göteborgs Stad 2021) 

2.3 Transporter 
Transporterna och transportsystem påverkas också av megatrenderna när fler 
människor och gods behöver flyttas in och ut ur våra städer samtidigt som 
transportbehoven förändras när personbilismen begränsas till förmån för gång, 
cykel och kollektivtrafik. Samtidigt behöver transporterna ställas om till mer 
hållbara lösningar för att möta miljökraven. 

Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen har utformat en målbild för 
kollektivtrafiken till 2035 – Målbild Koll2035. Huvuddragen i målbilden är att 
kollektivtrafiken ska bidra till Göteborg Stads vision och de tre stora utmaningarna. 
I arbetet med målbilden tittar man på en ny nätstruktur för kollektivtrafiken med en 
mellanstadsring och en innerstadsring, i syfte att kraftigt förbättra restiderna mellan 
bytespunkter utanför innerstaden, skapa nya samband och avlasta innerstad och 
City. Samtidigt önskar man stärka och komplettera nuvarande infrastruktur för 
befintliga trafikslag i syfte utveckla sammanhållna trafikkoncept, 
(mobilitetssystem) med tydliga uppdrag och egenskaper som resenärerna förstår 
(Engström, o.a. 2018). 
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 TRENDER INOM TEKNIK OCH 
INDUSTRI 

Den industriella utvecklingen har under årens lopp genomgått flera revolutionära 
utvecklingssteg när människan lärt sig att hantera och introducerat nya teknologier. 
Den första industriella revolutionen skedde i början av 1800-talet med 
ångmaskinen och utvecklingen av olika mekaniska system för transport och 
produktion. Det andra genombrottet kom med elektrifieringen och skedde i början 
av 1900-talet medan den tredje och senaste revolutionen skedde i slutet på 1900-
talet när datorerna gjorde sitt inträde. 

Den intensiva tekniska utvecklingen som för närvarande pågår brukar benämnas 
den fjärde industrirevolutionen och bygger på den enorma förändringen som 
automatisering och digitalisering medför. Dessa förändringar påverkar alla delar av 
vårt samhälle och öppnar upp möjligheter för nya affärsmodeller, driva 
produktivitet och begränsa kostnader.  

Förändringarna bygger på att kombinera informationsteknik och operativ teknik 
med en allt mer uppkopplad industri, cyber-fysiska system, sakernas internet1 (IoT) 
och molntjänster. Detta medför att system kan autonomt utbyta information, vidta 
åtgärder och lära av varandra utan att människan involveras. 

3.1 Digitalisering 
Digitaliseringen medför att allt fler saker ansluts till internet och antalet globala 
IoT-enhetsanslutningar uppnådde 11,7 miljarder år 2020 och överträffar nu antalet 
icke IoT-enheter för första gången. Antalet IoT-enheter förväntas fortsätta växa och 
den nuvarande prognosen är att det kommer att finnas 31 miljarder anslutna IoT-
enheter fram till 2025 som drivs av nya teknologistandarder som LPWA och 5G. 

Detta möjliggör att enorma mängder data kan samlas in och analyseras och 
kombineras för att skapa kunskap och möjlighet att styra och kontrollera olika 
saker. Data är numera världens mest värdefulla resurs.  

3.2 Automatisering 
De huvudsakliga drivkrafterna bakom autonoma vägfordonen är att stödja den 
framtida samhällsvisionen inom flera områden.  

Den data som skapas och sammanställs används också för att driva mycket av den 
transformativa teknik vi ser idag - artificiell intelligens, automatisering och 
avancerad analys.  

Automatisering sker inom en rad olika områden och ett av de mest omtalade 
områdena under det senaste decenniet är automatiseringen av vägfordon. 
Automatiseringen inom vägfordon ses som en av de huvudsakliga förändringarna 
som kommer att omforma vårt samhälle enligt Connected Automated Driving 
(CAD) som är ett initiativ från den EU-kommissionen (ERTRAC Working Group 
2019). Enligt CAD är de främsta drivkrafterna för att automatisera vägfordon: 

 
1 Internet-of-Things (IoT) innebär att enheter som hushållsprodukter, applikationer inom 
infrastruktur, industri och logistik, fordon etcetera utrustas med sensorer och utbyter data 
genom att kopplas upp mot internet 
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– Säkerhet – för att reducera olyckor som orsakas av människan  

– Effektivisering och miljömål – genom att kunna förbättra transporteffektiviteten och 
reducera trafikköer genom nya mobilitetslösningar. Men även genom att transporterna flyter 
jämnare kommer att ge fördelar genom effektiviseringar och mindre miljöpåverkan  

– Komfort – genom att möjliggöra andra aktiviteter när autonoma system övertar transporten.  

– Social inkludering – genom att erbjuda en högre grad av mobilitet för alla så som äldre och 
funktionsnedsatta  

– Tillgänglighet – genom en bättre tillgänglighet till stadscentra 

Även inom järnvägen sker en automatisering där man sedan tidigare introducerat 
Automatic Train Protection (ATP), (kallas också Automatic Train Control (ATC)). 

ATP är ett samlingsnamn för olika säkerhetssystem som minskar risken för olika 
handhavandefel från föraren och som i sin enklaste form endast övervakar att 
största tillåtna hastighet inte överskrids eller att stoppsignal inte passeras. Mer 
avancerade system kan även informera om plattformars placering, banlutning, att 
en signal längre fram visar stopp och så vidare och kan därför även användas för 
automatisk tågkörning. 

ATP har en principiell skillnad mot hur man valt att automatisera 
vägfordonstrafiken då spåranläggningens signalsystem informerar passerande 
spårfordon om det tåget behöver för att upprätthålla säkerheten när det framförs på 
spåranläggningen.  

Principen för att automatisera vägfordon är att introducera tekniska system som 
klarar av att läsa av omgivningen genom kameror, lasrar och radarsystem. Med 
hjälp av sensorsystem kan vägfordonet läsa och tolka vägskyltar, andra vägfordon 
och trafikanter och med hjälp av avancerande tekniska reglersystem styra 
vägfordonet på ett säkert sätt i trafikmiljön.  

3.3 Spårväg 
De pågående förändringarna inom samhälle, miljö och transporter samt den 
pågående automatiseringen och digitaliseringen påverkar även spårvägen. 
Spårvägen har sett en världsomspännande renässans under de senaste decennierna 
men behöver anpassas för att möta förändrade städerna där omgivningen 
automatiseras och digitaliseras i allt högre grad.  

Spårväg har genom sin trafikering i stadsmiljö där spårvagnar framförs i 
blandtrafik med vägfordon likheter med både järnväg och vägfordon. 
Förutsättningen för automatisering av spårväg och påverkas därför av utvecklingen 
inom vägfordon samtidigt som tillämpningen av utvecklade tekniker behöver 
anpassas. 

Ett flertal ”Live-experiment” pågår runt om i världen där man tittar på hur ny 
teknik kan användas för att spårvägen ska möta de förändrade behoven. Det är 
både traditionella aktörer som tex Siemens och Bombardier men även nya aktörer 
som står bakom olika initiativ. Det som bland annat studeras är hur ny teknik kan 
hjälpa föraren, förbättra säkerheten och tillgängligheten men även hur 
passagerarkomfort, punktlighet och energieffektivitet kan förbättras. 

I Moskva, Ryssland rullade under 2019 en smart spårvagn som tagits fram av 
företaget Cognitive Technologies tillsammans med operatören PC Transport 
Systems. Spårvagnen är utrustad med 10 - 20 kameror, ett tiotal radarsensorer, GPS 
för positionering och objektidentifiering med stöd av artificiell intelligens (Bobby 
Green 2019) . 
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I Potsdam, Tyskland körs på en sex kilometer lång spårväg en smart och autonom 
spårvagn för att lära sig fyra typsituationer; 1) ankommande till signal 2) 
ankommande till station 3) gående och 4) vägfordon. Det är Siemens som utvecklat 
spårvagnen som bygger på deras spårvagnsmodell Combino, försedd med radar, 
lidar och kameror (Palmer, o.a. 2018). 

I Shanghai, Kina har FITSCO (Shanghai Fuxin Intelligent Transport Solution 
Company) och ryska Cognitive Pilot tagit fram ett system som man hoppas ska 
minska antalet olyckor och minimera incidenter som annars orsakats av den 
mänskliga faktorn (Booby Green 2020). 
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 TRENDER OCH NULÄGE INOM 
AUTONOMA FORDON 

För närvarande drivs det intensiv utveckling för att öka automationen inom olika 
transportsystem där vägfordonsindustrin kanske är den sektor där utvecklingen är 
mest intensiv. Att automatisera ett vägfordon innebär att man låter ett system 
överta kontrollen helt eller delvis av sådant som normalt hanteras av den förare 
som framför fordonet. Eftersom man kan låta systemet överta varierande del av 
kontrollen så brukar man prata om olika nivåer av automation. 

Det finns en distinkt skillnad mellan nivåerna och det är om föraren övertar 
ansvaret i de fall systemet fallerar eller då förutsättningarna för autonom drift inte 
längre uppfylls. 

De system som är utformade så att föraren inte längre behövs kan man benämna 
som Autonoma förarsystem medan övriga system kan benämnas Avancerade 
förarassistanssystem. 

4.1 Nivå av automatisering 
För att beskriva vilken nivå av automatisering ett visst system ger har olika 
standardiseringsorgan utformat och definierat olika modeller för att beskriva 
autonomitet. 

Den amerikanska organisationen Society of Automotive Engineers (SAE) har tagit 
fram standarden” Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving 
Automation Systems for On-Road Motor Vehicles” J3016. Den här modellen den 
som främst används inom vägfordonsindustrin och som ERTRAC använder i sitt 
arbete (SAE International 2018).  

I standarden har dynamiska funktionen att köra bil brutits ned i olika delar som 
man kan låta en förare eller ett system kontrollera. 

DDT – Dynamic Driving Task, är delen för att framföra ett vägfordon 

DDT fallback – Dynamic Driving Task Fallback, är den del som behövs för att 
vidta åtgärder om DDT fallerar eller att villkoren i omgivningen inte uppfylls för 
att fortsatt framföra vägfordonet eller för att minimera risken. 

OEDR – Object and Event Detection and Response, är den del som ingår i DDT 
som innefattar att upptäcka och hantera hinder och händelser under körningen. 

ODD- Operational Design Domain, är de villkor på omgivningen som ska gälla för 
att DDT ska kunna fungera. 

I figuren nedan illustreras hur de olika delarna samarbetar med varandra. 
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Figur 2 –Illustration av dynamiskt framförande av vägfordon enligt SAE, (SAE 
International 2018, 7) 

Beroende på om man låter en förare eller ett system som utför en eller flera delar 
av DDT eller om det finns villkor som måste uppfyllas av ODD definieras vilken 
nivå av automation som man uppnått. För nivå 0 – ingen automation så utförs alla 
delar av en förare medan för nivå 5 – full automation så är det systemet som utför 
alla delar utan restriktioner på omgivningen. Se tabell. 

Tabell 1 - Nivå av automation enligt SAE (SAE International 2018, 19) 
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Motsvarande standardiseringsarbete har genomförts av International 
Electrotechnical Commission (IEC) som har tagit fram standarden ”Railway 
applications – Automated urban guided transport (AUGT) – Safety requirements” 
IEC-62 267 (IEC International Standard 2009).  

Här har man också utgått från funktioner för att framföra ett tåg men man har valt 
att använda andra typer av funktioner. En skillnad från vägfordonssidan är att man 
inom tåg kan ha en central trafikledning (Operations Control Center – OCC) som 
likställs som att tåget har ett system för att detektera och hantera akuta händelser. 

I tabellen nedan så redovisas de olika nivåerna av automation inom järnväg som 
IEC 62267 specificerar. 

Tabell 2 - Nivåer av automation enligt IEC 62267 

 

4.2 Autonoma förarsystem 
Som nämnts tidigare så bedrivs det förnärvarande en intensiv utveckling av 
avancerade förarassistanssystem och speciellt inom vägfordonssidan. Systemen 
som finns tillgängliga idag uppfyller nivåerna 1 till och med 3 enligt SAE. 

Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att utveckla system som uppfyller nivå 4 
och 5. Utmaningen med att uppfylla nivå 4 och 5 är att kraven ökar betydligt när 
det gäller noggrannheter för sensorer och mjukvara men även artificiell intelligens 
för att vägfordonet ska ha förmågan att förutse vad olika aktörer kommer att göra. 
Detta är nödvändigt för att kunna fatta olika beslut, speciellt när det gäller 
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oförutsedda händelser. Idag finns inga sådan system tillgängliga och även om det 
pågår en intensiv utveckling så är bedömningen att sådana system ligger en bit in i 
framtiden (Kannan och Lasky 2020). 

En av svårigheterna för att uppnå nivå 4 och 5 är att säkerställa att olika avancerade 
system kan läsa av omgivningen på ett tillräckligt bra sätt. Inom 
vägfordonsindustrin är detta ett mycket komplext problem eftersom man har 
begränsade möjligheter att kontrollera omgivningen som fordonet framförs i. 
Däremot så ser man att om sådana möjligheter ges, exempelvis om man begränsar 
omgivningen till en gruva eller ett logistikområde, så minskar komplexiteten och 
högre nivåer av automation blir enklare att uppnå (Kannan och Lasky 2020). 

När det gäller de tekniska förutsättningarna för att applicera autonoma förarsystem 
inom spårvägen så är de beroende på vilka förutsättningar man anger. Som 
nämndes i kapitel 3.3 så pågår det en rad initiativ i världen men de systemen bör 
klassificeras som GOA2 alternativt GOA3 system enligt IEC 62 267. 

En bedömning är att system som uppfyller nivå 4 och 5 enligt SAE J3016 (eller 
GOA4 enligt IEC 62267) kommer att ställa helt andra krav på fordonens 
infrastruktur för att kunna uppnå de krav som ställs. En bedömning är att det 
kommer att förutsätta omfattande ombyggnationer alternativt nya typer av vagnar 
och förändringar i anläggningen.  

Man ska dock beakta att förutsättningarna för spårvägen skiljer sig mot 
vägfordonssidan vilket medför att det kan vara enklare att uppfylla en hög nivå av 
automation jämfört med vägfordonssidan om rätt förutsättningar ges. Exempelvis 
så behöver man endast manövrera spårfordonet i en dimension (framåt och bakåt) 
samtidigt som man har större möjligheter att påverka banområdets utformning. 

I SAE J3016 är omgivningens förutsättningar en styrande parameter som påverkar 
möjligheterna till vilken nivå en automatisering av vägfordonen kan ske. I 
jämförelse med IEC 62267 som inte lyfter upp omgivningen som en styrande 
parameter. För vägfordonssidan är omgivningen en mycket komplex utmaning 
eftersom man har begränsade möjligheter att påverka dess utformning. Spårvägen 
har däremot större möjlighet att påverka förutsättningarna för omgivningen genom 
exempelvis planskildhet eller välreglerade konflikter med trafikanter. Exempelvis 
kan man se en tunnelbana som ett område där man har en mycket hög nivå av 
kontroll. Där kan man redan idag erbjuda en mycket hög nivå av automation. Ett 
annat område där det finns bra möjligheter att kontrollera omgivningen är 
depåområden som också bör ha goda förutsättningar till ökad automationsgrad. 

Men i många fall är spårvägen starkt integrerad i det urbana sammanhanget och 
delar många gånger väginfrastrukturen med bilar, cyklister och fotgängare, det vill 
säga framförs i blandtrafik med övriga trafikanter utan att ha reserverade körfält. 
Dessa förutsättningar liknar mer de som gäller vägfordonssidan vilket medför att 
man måste beakta omgivningen som en styrande parameter, och en betydande 
utmaning, vid utveckling av autonoma förarsystem för spårväg.  

4.3 Avancerade förarassistanssystem 
Även om autonoma förarsystem kan anses ligga en bit in i framtiden, i alla fall 
inom områden där spårvägen delar väginfrastruktur, så kan en ökad automatisering 
stärka vissa önskvärda egenskaper för spårvägen.  

I en studie utförd vid universitetet vid Salerno har man studerat avancerade 
förarassistanssystem för spårvagnar (De Luca, o.a. 2020). I studien tittade man på 
om de avancerade förarassistanssystem som idag finns tillgängliga inom vägfordon 
skulle vara till nytta samt kunna användas inom spårvägen. I studien visade man att 
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det finns goda möjligheter att överföra avancerade förarassistanssystem från 
vägfordon till spårväg.  

Även om det kommer att behöva göras anpassningar av de avancerade 
förarassistanssystemen som utvecklas för vägfordon så är det tekniskt möjligt att 
flytta över dem till en spårvagn. Detta bekräftas också av det pågående projektet i 
Potsdam där man utrustat en spårvagn med sådana system som utvecklats av 
Siemens för vägfordon (Palmer, o.a. 2018). 

I tabellen nedan så redovisas en genomgång av vilka system som bedömdes vara 
tekniskt möjliga att applicera på spårväg enligt studien från Universitet vid Salerno 
(Naweed och Rose 2015).2 

Tabell 3 - Genomgång av Avancerade förarassistanssystems överförbarhet till spårvagn 

ADAS typ Beskrivning Överförbarhet från 
bil till spårvagn 

Egenskap 

Adaptive 
Cruise 
Control 
(ACC)  

ACC justerar automatiskt 
fordonets hastighet i 
förhållande till 
framförvarande fordon. 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg 

Säkerhet 

Förarmiljö 

Forward  
Collision  
Warning 
(FCW) 

FCW varnar föraren med en 
varning om fordonet håller 
på att kollidera med ett 
framförvarande hinder. 
Kombineras oftast med AEB 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg 

Säkerhet 

Förarmiljö 

Autonomous  
Emergency  
Breaking 
(AEB) 

AEB aktiverar nödbroms om 
föraren inte reagerar på ett 
hinder i körbanan. 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg 

Säkerhet 

Förarmiljö 

Lane 
Keeping 
System 
(LKS)  

Detta system varnar föraren 
och vidtar automatiskt 
åtgärder för att säkerställa att 
fordonet stannar i sitt körfält. 

N/A  

Traffic Sign 
Recognition 
(TSR) 

TSR upptäcker, spårar och 
känner igen trafikskyltar, 
t.ex. "Hastighetsgräns" eller 
andra skyltar. Systemet 
varnar föraren med specifika 
signaler i instrumentpanelen 
och justerar eventuellt 
fordonets hastighet till 
gränsvärdet. 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg 

Säkerhet 

Förarmiljö 

Cross Traffic 
Alert (CTA)  

CTA varnar föraren om ett 
annat föremål (fordon, 
fotgängare eller cyklist) 
kommer in i sitt 
intresseområde när fordonet 
rör sig bakåt. En typisk 
applikation för bilar är på 
parkeringsplatser. 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg 

Säkerhet 

Förarmiljö 

 
2 Bedömningen av vad som är tekniskt möjligt behöver kompletteras med bedömning av 
andra faktorer, som exempelvis kostnader, nyttan och kvaliteten av erhållna egenskaper 
samt påverkan på systemets tillgänglighet och underhållsbarhet för att avgöra om ett 
införande är önskvärt – innan ett införande övervägs i Göteborg. 
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Park Assist 
(PA) 

PA hjälper förare att parkera 
sitt fordon i trånga 
utrymmen. 

N/A  

Blind Spot  
Detection 
(BSD)  
/Blind Spot  
Information  
System 
(BLIS)  

BSD/BLIS upptäcker ett 
intilliggande fordon i den 
bakre blindpunkten och 
varnar föraren om att byta 
körfält kommer att förhindra 
olyckan med fordonet som 
kommer. 

Tekniskt möjligt att 
applicera inom 
spårväg  

Säkerhet 

Förarmiljö 

Adaptive 
Light Control 
(ALC)  

Detta system reglerar 
ljusstrålens intensitet och 
strålkastarnas orientering. 
Om sensorn upptäcker totalt 
mörker framför (till exempel 
nära en kurva), kommer den 
att slå på helljuset. Vid 
ankomsten av ett fordon i 
motsatt riktning skapas 
skuggor som följer detta 
fordon för att inte blända 
föraren. 

Överföring är möjlig, 
även om den inte är 
särskilt betydelsefull i 
stadsområden. 

Säkerhet 

Förarmiljö 

Rear 
Collision 
Warning 
(RCW)  

RCW genomsöker området 
bakom fordonet och varnar 
dig för en eventuell mötande 
kollision. 

Överföring är möjlig. Säkerhet 

Förarmiljö 

Driver  
Monitoring  
System 
(DMS)  

Förarens uppmärksamhet 
övervakas kontinuerligt. Om 
föraren inte uppmärksammar 
vägen framåt och en farlig 
situation upptäcks, varnar 
systemet föraren med 
blinkande lampor eller 
varnings ljud. 

Överföring är möjlig. Säkerhet 

Förarmiljö 

 

4.4 Uppkopplade fordon 
En del av den pågående utvecklingen på vägfordonssidan är att åstadkomma en 
högre grad av uppkoppling. Många vägfordon har redan idag möjlighet att 
kommunicera trådlöst som idag används i huvudsak för att biltillverkaren ska 
kunna utföra underhåll alternativt att kommunicera med räddningstjänsten om det 
inträffat en olycka. 

Men utvecklingen går fort, mycket på grund av bättre kommunikationsinfrastruktur 
med bland annat introduktionen av 5G. Volvo Group har redan idag mer än 
800 000 uppkopplade enheter där man ser stora möjligheter att använda den data 
man kan samla in från vägfordonen för att öka effektivitet, säkerhet och hållbarhet 
(Westberg 2019). Detta är också något man lyfter fram som möjlighet i projektet i 
Potsdam där man ser att uppkopplade spårvagnar kan bidra till att effektivisera 
drift och underhåll av spårvägsanläggningen (Palmer, o.a. 2018). 

Med en ökad marknadspenetration av antalet uppkopplade vägfordon behöver 
spårvägen beakta hur det påverkar förutsättningar och möjligheter. En utveckling 
som går snabbt är vehicle-to-vehicle kommunikation där man ser möjligheter att 
fordon kan utbyta information för att öka effektiviteten, säkerheten och 
hållbarheten i transportsystemet. Bland annat har man genomfört vissa studier för 
att se vilka möjligheter som finns för att utbyta information mellan vägfordon och 
tåg för att öka säkerheten (Bulut 2020). Bedömningen är att spårvägen också har 
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goda möjligheter att bidra till en ökad effektivitet, säkerhet och hållbarhet i 
transportsystemet med en högre grad av uppkoppling. 

Med en högre grad av uppkoppling av spårvägen så skapas större möjlighet för att 
kunna använda spårvagnarna för att samla information om spårvägsanläggningen. I 
projektet i Potsdam så nämner man bland annat möjligheten att använda 
avancerade förarassistanssystem för att scanna omgivningen för att tillhanda 
information i syfte att drift och underhåll av spårvägsanläggningen sker på ett mer 
effektivt sätt. (Hofmann 2020). 



 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR AUTONOM SPÅRVAGNSTRAFIK 
 

3>  (35)  

 DRIVKRAFTER OCH PÅVERKAN 

För att förstå hur en ökad nivå av automatisering inom spårvägen kan bidra till att 
utvecklingen inom samhälle, miljö och transporter kan man studera vilka 
egenskaper som är önskvärda att förändra och mappa dem mot de egenskaper som 
de tekniska systemen som möjliggör automatisering verkligen påverkar.3  

5.1 Drivkrafter 
Från Västra Götalandsregionens målbild för kollektivtrafiken (Engström, o.a. 
2018) samt Göteborgs stads trafiknämnds strategiska plan för trafikinnovation 
(Göteborgs stads trafiknämnd 2021) så kan man utläsa att regionens trafiksystem 
ska stödja en hållbar region‐ och stadsutveckling, underlätta ett enkelt vardagsliv 
och stödja att andelen resor med kollektivtrafik, gång och cykel ökar.  

Trafiksystemet ska utformas så att resenären upplever att det går snabbt, enkelt och 
pålitligt att transportera sig i regionen samtidigt som människan i staden fortsatt 
upplever att stadsmiljö är attraktiv. 

Dessa mål kan man översätta till att varje enskilt trafikslag ska utvecklas mot att: 

- vara säkra och tillförlitliga att använda samt bidra till en säker trafikmiljö för 
de som vistas i staden 

- vara tillgängliga och effektiva att använda för alla i staden 

- vara hållbara med lite buller och utsläpp 

I den strategiska planen är det tänkt att spårvägen primärt ska användas för 
direktresor till och från City längs stråk med många boende. Detta medför att 
spårvägen behöver uppfylla ovanstående målsättningar utifrån kontexten att den 
ska användas av många resenärer samtidigt där den ska trafikera stråk mellan City 
och stadens ytterområden. Spårvägen är tänkt att användas både som Stadsbana, 
Huvudbana och Lokalbana vilket medför att spårvägen kommer att placeras både i 
områden med blandtrafik och i områden där spårvägen disponerar ett eget 
utrymme, skilt från övrig trafik (Engström, o.a. 2018, 31). 

5.2 Påverkan på säkerhet och en säkrare trafikmiljö 
I studien som genomfördes vid Universitetet i Salerno lyfter man fram att 
spårvägen i många fall delar utrymmet med vägfordon, fotgängare och cyklister 
och att det leder till fler olyckor men oftast av mindre allvarlighetsgrad. Att 
olyckorna som spårvägen är involverad i huvudsakligen är av mindre 
allvarlighetsgrad bekräftas om man studerar olyckor och tillbud i Göteborg där 
spårvägen varit inblandad. Mellan 2015 och 2019 klassificerades cirka 3% av 

 
3 En sådan analys kallas ibland Value proposition design (på svenska Värdeerbjudande 
design). Det bygger på att identifiera kundens utmaningar och möta dem med 
lösningsorienterade erbjudanden. Modellen ger ett strukturerat arbetssätt som skapar 
rätt förutsättningar för att kunna arbeta effektivt med att utveckla och definiera 
värdeerbjudanden. När man bygger ett värdeerbjudande utgår man från behov och 
problem och sedan tittar man på hur man kan möta dessa behov och hur man kan lösa 
problemen, dvs vilket värde skapas (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) . 
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olyckorna som allvarliga, dvs att någon behövts uppsöka sjukvård 24 timmar eller 
mer på grund av olyckan. 

I en studie som genomförts i Australien har man visat att olyckor mellan 
spårvagnar och vägfordon har tre grundorsaker; bristande uppmärksamhet, 
tidsstress och beteende. Många av dessa olyckor beror på att vägfordon, fotgängare 
och cyklister misstolkar bromssträckan för spårvagnar eftersom man många gånger 
befinner sig i en stressad trafiksituation. Samtidigt visar studien att 
spårvagnsförarna behöver inta en defensiv körstrategi där de behöver vara starkt 
fokuserade och kunna förutse vilka händelser som kommer att inträffa (Naweed 
och Rose 2015). 

Enligt studien från Universitetet i Salerno är det uppenbart att avancerade 
förarassistanssystem skulle kunna bidra till en förbättrad säkerhet och en förbättrad 
arbetsmiljö om de applicerades på spårvagnar. Studien förespråkar att för spårväg i 
blandtrafik är det bättre att hämta erfarenheter från de system som tas fram för 
vägfordon istället för motsvarande system för järnväg, eftersom situationen för en 
spårvagn i blandtrafik har mer gemensamt med vägfordon än järnväg. Detta stärks 
även av studien från Australien som poängterar att det finns tydliga skillnader 
mellan att köra en spårvagn jämfört med ett tåg. 

Enligt De Luca et al så är bedömningen att det ska vara möjligt att lyfta avancerade 
förarassistanssystem till spårvägen (De Luca, o.a. 2020). Detta bekräftas av 
projektet vid Potsdam i Tyskland där man visat att man kunnat lyfta över liknande 
system utvecklade av Siemens för vägfordon till spårvägen. Men projektet i 
Potsdam visar också att det inte är utan utmaningar och att det behöver göras 
anpassningar av systemen för att de ska fungera i en viss spårvägsmiljö (Palmer, 
o.a. 2018). 

Att införa avancerade förarassistanssystem ska inte förväxlas med att införa 
autonoma förarsystem, dvs system där spårvagnsföraren inte längre är nödvändig. 
Autonoma förarsystem har potential att kunna påverka ytterligare jämfört med 
avancerade förarassistanssystem med att bidra till en förbättring av trafiksystemet. 
Men att åstadkomma sådana system bedöms inte vara möjligt med den teknik som 
finns tillgänglig idag om man inte kan kontrollera omgivningen i mycket hög grad. 
Även om teknikutvecklingen går fort så är bedömningen att man måste ha någon 
typ av förare i överskådlig framtid för att hantera situationer när systemen fallerar 
eller att något oväntat inträffar. 

Gällande lagstiftning4 förutsätter att föraren framför fordonet och med stöd av 
tekniska system hanterar säkerheten i stadstrafikmiljön i blandtrafik. Detta medför 
att de lägre automationsnivåerna (GOA0-2 och SAE0-3) där föraren är ansvarig för 
hantering av säkerheten är enklare att förena med befintligt lagrum men att 
införandet av autonoma förarsystem i blandtrafik kan medföra större utmaningar 
för tillsynsmyndighetens godkännande utifrån aktuellt regelverk och lagrum. 

För att uppnå högre nivåer av automation är bedömningen att banområde, 
bananläggning och spårvagn måste utvecklas tillsammans, för att kunna hantera 
den komplexitet och risker som en sådan automation kräver. På de här nivåerna 
skapas helt nya risker och man måste säkerställa att vissa komplexa situationer kan 
hanteras av tekniken utan att förlita sig på att människan träder in. Idag så är det 
stora svårigheter att säkerställa att systemen uppfyller dessa krav utan mycket 
omfattande tester (Kannan och Lasky 2020). När sådan teknik finns tillgänglig är 

 
4 Notera att enligt Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 10-13§ 
ska spårvagnsförare följa trafikförordningen, följa lokala trafikföreskrifter etcetera. 
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bedömningen att omfattande modifieringar kommer att krävs av spårvagnens 
konstruktion så som elsystem, styrsystem, förarinterface etcetera för att säkerställa 
funktionen och dess säkerhetsintegritet. Funktioner på den här nivån behöver hög 
noggrannhet och integritet i sensorer och mjukvara och tillsammans uppfylla 
mycket höga krav på säkerhet och tillgänglighet.  

Gällande lagstiftning5 förutsätter att föraren framför fordonet och hanterar 
trafiksäkerheten. Lagstiftningen saknar de koncept som behövs för att säkerställa 
att ansvaret för trafiksäkerheten överförs till en maskin i en stadsmiljö. Det är 
oklart hur en sådan lagstiftning skulle kunna utformas för spårväg i stadsmiljö. 
Dessa teknik-juridiska frågeställningar kvarstår även för att möjliggöra trafikering 
av autonoma vägfordon med hög automationsnivå (SAE4-5) i stadstrafik.  

5.3 Påverkan på tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet 
Att öka automationen inom spårväg genom att införa avancerade 
förarassistanssystem bedöms inte bidra till nämnvärda förbättringar när det gäller 
tillgänglighet, effektivitet och hållbarhet. 

En förbättrad säkerhet och en säkrare trafikmiljö kan dock förväntas som kan bidra 
till reducerade störningar i trafiken - som är positivt för tillgängligheten - men hur 
stor den effekten blir är svår att bedöma. 

Däremot finns det en potential att tekniken som dessa system använder i 
kombination med en ökad uppkoppling eventuellt kan bidra till effektiviseringar i 
drift och underhåll enligt Siemens. 

I och med att det inte är möjligt att införa autonoma förarsystem inom rimlig 
framtid är det också oklart vilken effektivisering en ökad automation av spårvägen 
kommer att kunna bidra med i närtid. 

5.4 Påverkan på spåranläggning och spårvagnar 
Enligt rapporten från Potsdam så är det möjligt att flytta över avancerade 
förarassistanssystem till spårvägen men att det kräver stora anpassningar av en helt 
ny teknik än vad man är van vid i dagens spårvagnar. 

Inom spårvägen finns det inga standardiserade vägskyltar och vägmärken utan 
varje enskild anläggning har byggt upp sina egna skyltar och tillhörande regelverk. 
Det medför att de avancerade förarassistanssystemen behöver anpassas för varje 
enskild anläggning. Erfarenheten från Potsdam är att det är ett arbete som kräver en 
viss ansträngning. Avsaknaden av en homogen marknad medför också att tydliga 
skalfördelar saknas för leverantörerna att utveckla standardiserade system - vilket 
ökar både kostnadsnivån och komplexiteten i tänkbara genomförandeprojekt. 

Förarassistanssystem är uppbyggda av avancerad elektronik med tunga och 
avancerade mjukvaror som kräver hög expertis för att anpassas. Många gånger är 
dessa system proprietära och utvecklade av vägfordonsleverantörer vilket medför 
en helt ny typ av leverantörsstruktur än vad man är van vid att hantera. 

Den höga nivån av elektronik och mjukvara kommer också att ställa nya och 
förändrade krav på den kompetens som krävs för att underhålla dessa system.  

 
5 Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, t ex 10-13§. 
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 DISKUSSION 

Med utgångspunkt i Målbild Koll2035 kan två trafikeringskoncept för spårväg 
identifieras som har olika förutsättningar: 

• Spårvagnstrafik i blandtrafik 
Spårväg som delar utrymme med bussar, med reglerade och oreglerade 
trafikkonflikter med annan fordonstrafik samt med oskyddade trafikanter. 
Detta är en komplex trafikmiljö där föraren är en nyckelkomponent för 
riskhantering och tidhållning. 

• Stadsbana 
Spårväg med hög hastighet, hög kapacitet och kortare restider, längre mellan 
hållplatserna och där antalet konflikter med annan trafik är välreglerad på ett 
begränsat antal trafikplatser. 

Nedan diskuteras de två trafikeringskoncepten utifrån förutsättningar, kvaliteter 
och risker med olika automationsgrad och relateras till framtida möjligheter där 
spårinnehavarens kan ha nytta av att stärka sina strategier. 

6.1.1 Stadsbana  
På renodlad stadsbana kan enhetliga förutsättningar skapas som reducerar 
komplexiteten med ett framtida införande av automatiserad spårvagnstrafik6. 
Möjligheterna att i framtiden automatisera är därför bättre för stadsbana än för 
spårväg i blandtrafik. 

En anpassning av spårvägsbanan till nya krav är en strukturell investering som 
kräver betydande resurser och lång ledtid att genomföra. En framtida automation 
av spårvägsbanan kan underlättas om denna stöds av de investeringar som planeras 
och genomförs i infrastrukturen idag och i en nära framtid. 

Genom att i pågående stadsutveckling skapa sammanhängande stråk med höga 
stadsbanekvaliteter så förbättras möjligheterna för ett framtida införande av 
automatiserad spårvagnstrafik samtidigt som direkta resenärsnyttor uppnås genom 
att bättre kapacitet, kortare restid och minskad störningskänslighet uppnås. 

Som grund för ett införandebeslut behöver nytta, investering och risker i teknik och 
organisation beaktas. Automatisering av en stadsbana är en stor investering som 
omfattar såväl spårvagnar som spårvägsbanan inklusive signalsystem och 
tillhörande godkännanden och tillståndsprocesser. 

Omvärldsbevakningen som genomförts inom rapporten indikerar dock att en 
upphandling av spårvägslösningar med hög automationsgrad idag är riskfylld 
genom avsaknaden av en marknad för beprövade tekniska lösningar. Ett införande 
av autonom spårvägstrafik i Göteborg kan därför svårligen genomföras till en i 
förväg kalkylerbar kostnad och enbart med svårhanterade tekniska risker.  

Nyttan av automatisering av stadsbana som identifierats i detta arbete är främst 
förar-rationalisering. Detta bedöms som en otillräcklig ekonomisk drivkraft för 

 
6 Notera att enligt Förordning (1990:1165) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg 14§ 
omfattas spårvagn som framförs på särskild banvall utan plankorsningar inte av samma krav 
på spårvagnsföraren som annars gäller enligt §10-13, bland annat enligt trafikförordningen. 
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spårinnehavaren för att i dagsläget att initiera ett riskfyllt och komplicerat projekt 
för införande av högre grader av automatisering. 

Med denna diskussion som grund kan trafikkontoret rekommenderas att anta en 
avvaktande strategi för införande av autonom spårvägstrafik för stadsbanor tills 
marknaden utvecklats och tillgången till mogna produkter förbättrats.  

Eller tills nytta identifierats som motiverar en fördjupad realiserbarhetsstudie. 

6.1.2 Spårvagnstrafik i blandtrafik 
 
Spårvagn i blandtrafik behöver idag hantera olika trafikslag och oskyddade 
trafikanter. I framtiden kan även (helt eller delvis) automatiserade bilar och bussar 
bli aktuella på stadens gator. 
 
I trafikmiljöer som spårvagnar delar med vägtrafik kommer samexistens med 
uppkopplade och autonoma vägfordon att öka komplexiteten i trafikmiljön. Fordon 
som framförs av tekniska system kommer att interagera med omgivningen på ett 
annat sätt än de som framförs av människor. I blandtrafik är idag riskhantering i 
oreglerade konflikter exempelvis beroende av ögonkontakt mellan medtrafikanter. 
 
Ökade inslag av automatiserade vägfordon ökar därför utmaningen för 
spårvagnsföraren, speciellt i oreglerade konflikter. Den ökade komplexiteten i 
trafikmiljön medför också att projektosäkerheter och kostnader att automatisera 
spårvägstrafik i blandtrafik kan förväntas bli högre och mer tekniskt utmanande än 
för stadsbana.  
 
Detta medför att spårinnehavaren i närtid har större nytta av en strategi för att 
möjliggöra samexistens med delvis automatiserade vägfordon än en strategi för 
automatisering av spårväg i blandtrafik.  
 
Förarassistanssystem som kan minska risker i trafikmiljön och förbättra förarmiljön 
bör vara en del av en sådan strategi. Uppkopplade spårvagnar och utvecklade 
kommunikationslösningar som minskar riskerna att samexistera med andra 
trafikslag kan vara en del i en sådan strategi. En sådan strategi behöver ses på 
längre sikt. I dagsläget rekommenderas spårinnehavaren primärt bevaka marknaden 
och tillgången på teknikmogna system och för kunskapsuppbyggnad. 
 
Den höga innovationstakten i automatiseringen av vägfordon medför stora 
osäkerheter om den framtida trafikmiljön som medför utmaningar för 
automatisering av spårvägstrafik i blandtrafik. Den långa livscykeln för att förändra 
spårfordon och signalsystem för spårvägen är en särskild utmaning.  
 
Att förbättra spårvagnars möjligheter att effektivt samexistera med vägfordon 
(traditionella, uppkopplade, automatiserade) och oskyddade trafikanter ger direkt 
nytta i förbättrad arbetsmiljö för förare och minskade trafikeringsrisker.  
Detta kan till exempel ske genom a) förbättrade stödsystem för spårvagnsföraren, 
eller b) genom förbättrade möjligheter för vägfordon att hantera samexistensen 
med spårvagnar, exempelvis den nationella trafikföreskriften som ger spårvagnar 
företräde7. 

 
7 Av trafikförordning (1998:1276) 2 kap §5, §7 framgår bland annat att ”en trafikant ska 
lämna fri väg för järnvägståg eller spårvagn om inte spårvagnsföraren har väjningsplikt som 
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Förbättrade förarassistanssystem kan, när tekniken är mogen, införas i avgränsade 
projekt utan lika genomgripande strukturella förändringar av teknik och 
organisation som automatisering av trafikeringskonceptet spårvagnstrafik i 
blandtrafik som helhet kräver. Förbättrade förarstöd kan också i högre grad införas 
inom befintliga regelsystem och med mer begränsade processer för riskanalys och 
godkännanden. 
 
Att förbättra möjligheter automatiserade bussar och bilar att samexistera med 
spårvagnar kan skapa samhällsnytta som möjliggörare för autonoma vägfordon i 
Göteborg – och på så sätt indirekt bidra till målen med Connected Automated 
Driving (CAD). Detta säkerställer samtidigt att spårvägstrafiken är relevant även i 
en förändrad framtida trafikmiljö med autonoma fordon. En sådan utveckling kan 
bedrivas i klustersamverkan där spårinnehavaren och trafikhuvudmannen (som 
äger spårvagnarna) är partners och där tekniska lösningar och erfarenheter överförs 
från vägfordonsindustrin. Genom att samexistens med automatiserad vägtrafik 
förbättras fås gemensamma incitament till samprojekt med fordonsindustrin. 

Möjligheten till klustersamverkan som möjliggörare för automatiserad vägtrafik i 
blandtrafik kan skapa nyttor för trafikkontoret och stödja EU-kommissionens 
drivkrafter för Connected Automated Driving (CAD). Den kan också ge nya 
affärsmöjligheter för fordonsklustret i Göteborg och EU-projektansökningar. 

 
utmärks genom vägmärke.” och att ”En trafikant får inte färdas in i en korsning med järnväg 
eller spårväg om ett tåg eller en spårvagn närmar sig”.  
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 SLUTSATSER 

En ökad grad av automatisering inom spårvägen är oundviklig, vilket även var 
slutsats från studien från universitetet vid Salerno där man slår fast att det finns 
fordon med olika typer av autonomt förarassistansstöd och det är otänkbart att den 
tekniken begränsas till vägfordon (De Luca, o.a. 2020). 

Som De Luca et. al. beskriver så finns det stora möjligheter att förbättra säkerheten 
inom spårvägen genom att introducera autonoma förarassistanssystem eftersom 
många av de olyckor som spårvägen är involverade i beror på brister i 
Uppmärksamhet, Tidsstress och Beteende mellan spårvagnar och fotgängare, 
cyklister och andra fordon.  

Att med olika förarassistanssystem stödja föraren att kunna fokusera och bedöma 
trafiksituationen kommer att förbättra säkerheten men det är även rimligt att tro att 
systemen kan bidra till en bättre arbetsmiljö bland spårvagnsförarna. Däremot är 
det inte uppenbart hur autonoma förarassistanssystem direkt skulle bidra till Eus 
övriga uppsatta mål med Connected Autonomous Driving, det vill säga till 
effektiviseringen av transportsystemet, uppfyllandet av miljömål, ökad 
tillgänglighet till stadscentra eller social inkludering. 

Som Raaga Kannan och Ronald Lasky slår fast i artikeln ”Autonomous Vehicles 
Decades away:2019” så kommer det att dröja innan vi ser autonoma fordon som 
har förmågan att köra själva dvs uppfylla nivå 4 eller 5 enligt SAE J3016. 
Anledningen är att den teknik och artificiell intelligens som är nödvändig inte finns 
tillgänglig i kombination med de utmaningar som finns för att kunna fastställa att 
dessa system uppfyller säkerhetskraven (Kannan och Lasky 2020). 

Även om spårvägen har en större möjlighet än vägfordon att kontrollera sin 
omgivning och på så sätt reducera komplexiteten för att kunna uppfylla autonoma 
förarsystem så är bedömningen att det är kopplat till stora utmaningar. 
Utmaningarna är delvis tekniska men även beroende av hur spårvägstrafiken 
integreras i stadsmiljön som del av den strategiska planen för kollektivtrafikens 
utveckling. 

Att begränsa och kontrollera omgivningen för spårvägen i sådan grad att det skulle 
vara möjligt att åstadkomma autonoma förarsystem skulle ha en direkt påverkan på 
stadens utformning. Även om det är oklart hur en sådan omgivningen skulle 
behöva utformas så är bedömningen att det skulle ge upphov till fler fysiska 
barriärer i staden. Speciellt om man ska beakta att det autonoma förarsystemet ska 
fungera i alla väderlekar och alla yttre omständigheter. Att åstadkomma en sådan 
omgivning i ytterområdena är mer realistiskt men i blandtrafik och i stadstrafik 
med frekventa konflikter med olika fordonstyper och oskyddade trafikanter så är 
utmaningarna minst i paritet med vägfordonens. Det är också rimligt att anta att det 
skulle vara svårt att upprätta sammanhållande trafiksystem utan att det skulle 
påverka stadens utformning på ett sätt som kan upplevas begränsande. 
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