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Sammanfattning 

Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, Malmö Universitet (MAU)/K2 och Trivector har 
tidigare genomfört Drive Sweden-projektet Eldsjäl, som analyserade hur delade 
självkörande elektriska fordon kan komma att påverka staden och transportsystemet i 
Göteborgsregionen. Projektet resulterade i en rad nya intressanta frågeställningar att 
studera vidare, men det fanns ett behov av att analysera resultaten vidare och att sortera 
och prioritera bland möjliga frågeställningar för fortsatta studier. Därför avser det här 
projektet att genom dialog mellan projektets partners samt andra intressenter identifiera 
vilka frågeställningar som är mest intressanta och relevanta att studera vidare, och hur 
de bäst kan studeras. 

Trivector har lett arbetet med stöd av MAU/K2, medan Västtrafik och Trafikkontoret 
har deltagit i en serie arbetsmöten och en workshop med syfte att tillsammans identifiera 
behov och lämpliga angreppsätt. En omvärldsanalys har genomförts, där relevant 
forskning har analyserats och sammanställts och kunskap har samlats in om genomförda 
och pågående projekt relaterade till självkörande fordon i Sverige. Dialog har även skett 
med andra aktörer av relevans för projektets frågeställningar, bland annat i form av ett 
rundabordssamtal. 

Denna rapport presenterar förslag och rekommendationer till fortsatt arbete i tre steg: 

1. I ett första steg rekommenderas en kartläggning av potentialen för delade 
självkörande fordon, både geografiskt och utifrån olika typer av användare. Detta 
steg föreslås att göra via en användardialog i form av enkätundersökning och/eller 
fokusgrupper tillsammans med en geografisk analys över stadens olika områden och 
egenskaper.  
 

2. I ett nästa steg analyseras vilka styrmekanismer som blir relevanta att använda när 
delade självkörande fordon införs för att de ska bidra till stadens hållbarhetsmål. En 
viktig fråga här är hur delade självkörande fordon blir en del av kollektivtrafiken 
utan att konkurrera med den kapacitetsstarka kollektivtrafiken som behövs för att 
människor ska kunna transportera sig i staden på ett effektivt sätt. Resultat från 
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Eldsjäl I har visat att det finns en stor risk för ökat trafikarbete och därmed mer 
trängsel. Detta steg föreslås att göra med hjälp av dialog med staden, regionen och 
kollektivtrafikmyndighet, tillsammans med en utredning av olika styrmedels 
effekter, till exempel (samhälls)ekonomisk analys. 
 

3. Utifrån kartläggningen och analysen av styrmekanismer ovan kan olika scenarier 
definieras som verkar intressanta att testa, som sedan kan analyseras till exempel 
med hjälp av simulering. Utifrån Eldsjäl I har vi fått en bra förståelse för Göteborgs 
stads makroskopiska analysmodell i Visum, och vi har även byggt upp kompetens 
inom användningen av verktyget för simulering av just delade självkörande fordon. 
Vi vet även mer om hur man ska tolka resultaten och om vilka begränsningar som 
finns och hur vi eventuellt kan komma runt dessa. Kartläggningen av potentialen och 
utredning av styrmekanismer (stegen ovan) bör bidra till att definiera dessa 
scenarier.



Trivector 

 

5:25 

1. Introduktion .......................................................................... 6 
1.1. Bakgrund .......................................................................................................... 6 

1.2. Mål .................................................................................................................... 6 

1.3. Upplägg projekt ................................................................................................ 6 

2. Resultat omvärldsanalys.......................................................... 7 
2.1. Pågående och genomförda projekt i Sverige .................................................... 7 

2.2. Relaterade studier och forskningsarbeten ......................................................... 7 

3. Resultat workshop och arbetsmöten .......................................... 11 
3.1. Insikter och brister Eldsjäl I ............................................................................ 11 

3.2. Insikter omvärldsanalys .................................................................................. 12 

3.3. Stad/region: vad behöver vi tänka på? ............................................................ 13 

3.4. Förslag på analys/utredningar ......................................................................... 14 

4. Rundabordssamtal................................................................. 18 
4.1. Diskussionsfrågor rundabordssamtal .............................................................. 18 

4.2. Sammanställning och frågeställningar ............................................................ 20 

4.3. Rekommendation fortsatt arbete ..................................................................... 20 

5. Referenser ........................................................................... 23 
6. Bilaga .................................................................................. 25 

6.1. Deltagarlista rundabordssamtalet 2022-05-20 (Teams) .................................. 25 

 
 
 



Trivector 

 

6:25 

1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Trafikkontoret i Göteborg, Västtrafik, K2/Malmö Universitet och Trivector har tidigare 
genomfört Drive Sweden-projektet Eldsjäl, som analyserade hur delade självkörande 
elektriska fordon kan komma att påverka staden och transportsystemet i Göteborgsregionen. 
Projektet syftade till att skapa en ökad förståelse för hur elektriska delade självkörande 
fordon kan påverka och komplettera kollektivtrafiken men också hur transportsystemet i 
stort påverkas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I projektet utvecklades möjliga 
framtidsscenarier vilka sedan modellerades i Göteborg Stads nya multimodala VISUM-
modell kompletterad med en MaaS-modul (Mobility as a Service) från PTV. Från 
scenarierna erhölls resultat i form av hur trafiken påverkas och parametrar såsom restider, 
trafikflöden, fordonsflotta och beläggning i fordonen. I projektet genomfördes också digitala 
djupintervjuer för att få en bättre förståelse för människors inställning, resonemang och 
behov kring självkörande fordon i staden i allmänt och kring simuleringsresultaten i 
synnerhet. Projektet Eldsjäl resulterade i en rad nya intressanta frågeställningar att studera 
vidare, men det fanns ett behov av att analysera resultaten vidare och att sortera och prioritera 
bland möjliga frågeställningar för fortsatta studier. Därför avser det här projektet att genom 
dialog mellan projektets partners samt andra intressenter identifiera vilka frågeställningar 
som är mest intressanta och relevanta att studera vidare, och hur de bäst kan studeras. 

1.2. Mål 

Målet med denna studie är att med utgångspunkt i resultaten från projektet ”Eldsjäl” 
identifiera relevanta frågeställningar och angreppssätt för att studera dessa vidare. 

1.3. Upplägg projekt 

Projektet har genomförts i form av ett enda arbetspaket, med syfte att utifrån vidare analys 
av tidigare projektresultat identifiera de mest centrala forskningsfrågorna att studera 
vidare och att formulera förslag till angreppssätt för att besvara dessa forskningsfrågor. 
Trivector har lett arbetet med stöd av Malmö universitet/K2, medan Västtrafik och 
Trafikkontoret har deltagit i en serie arbetsmöten och en workshop med syfte att 
tillsammans identifiera behov och lämpliga angreppsätt. En omvärldsanalys har 
genomförts, där relevant forskning har analyserats och sammanställts och kunskap har 
samlats in om genomförda och pågående projekt relaterade till självkörande fordon i 
Sverige. Dialog har även skett med andra aktörer av relevans för projektets 
frågeställningar, bland annat i form av ett rundabordssamtal. 
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2. Resultat omvärldsanalys   

2.1. Pågående och genomförda projekt i Sverige 

Inom ramen för projektet har en intervju förts med företaget NEVS avseende deras parallella 
projekt kring modellering av självkörande fordon i Trollhättan. Dialog har även hållits med 
LTH som har fått bidrag att studera hur man ska utforma infrastruktur för att underlätta för 
kombinationen av självkörande och ej-självkörande bilar, där det även ingår att bygga upp 
en körsimulator. En avstämning gjordes också med PTV angående VISUM och vilka nyheter 
som har tillkommit sedan sist samt vilka möjligheter som finns till fortsatt modellering av 
scenarios. I omvärldsanalysen identifierades också andra projekt som knyter an till temat 
och lyftes in som en diskussionspunkt under workshopen. Följande projekt diskuterades:   

 MOIA ride sharing: Delad mobilitetstjänst med 500 bilar i Hamburg som är ett 
initiativ från Volkswagen Group. 

 Kolumbus – Hent Meg: I samhället Sauda i Norge togs linjestyrd trafik bort och 
ersattes med behovsstyrd trafik istället som hade utplacerade PUDOs 
(Pickup/dropoff points)  

 Autonoma små bussar i Barkarby i Stockholm  
 Synergetic Autonomous transports (SAT): Under våren 2022 testades mindre 

robotar och självkörande bussar på Chalmers för att se hur transport av mindre 
fraktpaket och passagerare kan fungera ihop i urbana miljöer.   

 Skottlands förarlösa bussar: Projektet startade 2022 och är Europas största projekt 
med autonom, förarlös busstrafik där bussen trafikerar en linje på närmare 20 km.  

Som en komplettering till omvärldsanalysen och för att få in synpunkter på förslag till analys, 
genomfördes även ett rundabordssamtal, se kapitel 4 nedan.  

2.2. Relaterade studier och forskningsarbeten 

Omvärldsanalysen av andra pågående och genomförda projekt i Sverige har kompletterats 
med en analys av relaterade forskningsarbeten. Det finns ett antal relaterade studier som 
liknar den första Eldsjäl-studien, speciellt hur modellen är uppbyggd och vilka 
frågeställningarna som undersökts (se Tabell 2-1).
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Tabell 2-1 Översikt över relaterade studier som liknar Eldsjäl 1. Följande aspekter av studierna har 
undersökts: PUDOs (vilka effekter olika konfigurationer av PUDOs har), kostnader (prissättning), MaaS 
(kombinationsresor med olika färdmedel) och parkeringsbehov (när fordonen inte används). 

Stad År PUDOs Kostnader MaaS Parkeringsbehov 

Austin 2015 Block-to-
block 

- - - 

Lissabon 2015 Door-to-door - - Antal parkeringsplatser 

Stuttgart 2016 - Uppskattad via 
beläggningsgrad 

- - 

Helsingfors 2017 Door-to-door Vehicle costs för 
uppskattning av kostnader 
för shared mobility 
(EUR/km) 

- Antal parkeringsplatser 
per P&R 

Auckland 2017 Door-to-door - - - 

Berlin 2017 Zone-to-
zone 

- - - 

Melbourne 2017 Door-to-door - - Parkeringsbehov i m
2
 

Dublin 2018 Door-to-door Vehicle costs för 
uppskattning av kostnader 
för shared mobility 

Kombination av 
multi-modala 
trips till en trip 

Carpooling från P&R / 
P&R på gränsen till 
LEZ 

Lyon 2020 Door-to-door Rese- och 
parkeringskostnader ingår 
i mode choice 

Kombination av 
multi-modal 
trips till en trip 

Carpooling från P&R/ 
P&R på gränsen till 
LEZ 

 

Dessa studier har undersökts för att identifiera frågeställningar och scenarier som anses vara 
relevanta för andra storstäder med mobilitetsutmaningar som liknar de i Göteborg. Många 
av de identifierade studierna genomfördes av ITF (International Transport Forum) mellan 
2015 och 2020 och syftar på att med hjälp av simuleringar undersöka vilka effekter 
introduktionen av och övergången till delade självkörande fordon kan ha på stadens 
mobilitet. För att undersöka detta har modeller av transportsystemet i respektive städerna 
utvecklats och olika potentiella framtidsscenarier simulerats.  

Med tiden har de simulerade scenarierna utvecklats. De tidigare studierna undersöker 
mestadels hur överflyttningen från olika transportsätt (t.ex. privata bilar eller kollektivtrafik) 
till delade fordon påverkar stadens mobilitet. Däremot simulerar och undersöker de senaste 
ITF studierna som genomfördes i Dublin och Lyon bland annat multimodala resor (dvs resor 
som kombinerar olika färdmedel som t.ex. autonoma fordon och bussar), Park and Ride 
(P&R) samt Low Emission Zones (LEZ) dvs. områden med begränsningar för vissa 
färdmedel. PUDOs-konfigurationen som användes motsvarar en tjänst där resenärerna kan 
resa från dörr till dörr och det har inte undersökts vilka effekter t.ex. större avstånd mellan 
PUDOs kan ha. Simuleringarna undersöker inte heller kostnaderna av en sådan tjänst men i 
vissa studier används kostnaderna i mode choice modellen. Kombinationsresor har 
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undersökts på senaste åren och parkeringsbehovet av de självkörande fordonen har inte 
modellerats.  

För att identifiera ytterligare relevanta forskningsarbeten som undersöker effekterna av 
självkörande fordon och delade mobilitetstjänster med hjälp av simulering har en bredare 
litteratursökning genomförts med Google Scholar. Sökkriterierna som har använts var 
simulation, self-driving / autonomous och shared mobility / Mobility as a Service (MAAS). 
Aspekterna av de identifierade artiklarna som undersöktes baseras på öppna frågor från den 
första Eldsjäl studien och omfattar PUDOs, kostnader, kombination av olika transportmedel 
och parkeringsbehov (se Tabell 2-2). 

Tabell 2-2 Relaterade forskningsarbeten som identifierades med hjälp av en litteratursökning. Aspekterna som 
har undersökts motsvarar de i Tabell 2-1. 

Författare År Simulator PUDO Kostnader MaaS Parkeringsbehov 

Azevedo et al. 2016 SimMobility - - - With rebalancing 

Zhang et al.  2017 DES - Kostnader för bränsle och 
parkering 

- 4.5% reduction 

Martinez and 
Viegas 

2017  - Del av discrete choice model - Part of discrete 
choice model 

Inturri et al. 2019 NetLogo - Total unit cost (€/pax) - - 

Vosooghi et al. 2019 MATSim - 0.40€/km -  

Hamadneh & 
Eszergár-Kiss 

2019 MATSim - Monetary change per distance - - 

Becker et al.  2020 MATSim - Generella kostnader (welfare), 
operating costs, fares (DC) 

- - 

Yan et al. 2020 MATSim - - - Curb parking 
allowed/restricted 

Twumasi-
Boakye et al.  

2021 VISUM + MaaS 
Modeller 

- - - save up to 20 
parking spaces 
per vehicle 

Liu et al. 2022 Data-driven 
modeling 

- - - Hourly parking 
demand 

 

Tabell 2-2 innehåller en översikt av relevanta och aktuella forskningsarbeten som 
identifierades. Studierna har analyserats med hänsyn till samma fyra aspekter som nämndes 
tidigare. Det visade sig att varken olika konfigurationer av PUDOs eller kombinationsresor 
där självkörande delade fordon kombineras med andra färdmedel som t.ex. buss undersöktes. 
Kostnadsaspekten tas upp i några av studierna men snarare som del av discrete choice 
modellen än som ett sätt att bedöma eller utvärdera effektiviteten av olika utformningar av 
tjänsten. Parkeringsbehovet är den aspekten som undersökts mest i de identifierade 
forskningsartiklarna. Här har olika policyer simulerats: hur och var fordonen parkeras och 
hur det påverkar parkeringsbehovet. 
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En studie som är särskilt relevant för detta projekt genomfördes av Twumasi-Boakye et 
al. (2021) som också använt kombinationen av PTV VISUM och MaaS Modeller för att 
simulera delade mobilitetstjänster i Ann Arbor i Michigan, USA. I studien analyserades olika 
konkreta och realistiska scenarier av hur delade fordon kan användas, som t.ex. citywide 
shuttle, downtown shuttle, park and ride shuttle eller transit-complementary shuttle. 

Förutom att presentera resultaten av simuleringarna beskriver artiklarna även olika 
utmaningar och behov för potentiella framtida arbeten. Det innebär t.ex. kombinationsresor 
där traditionella färdmedel kombineras med autonoma fordon, effekter av olika 
konfigurationer av PUDOs, simulering och utvärdering av strategier för re-distribuering av 
fordon, prissättningsstrategier, mer avancerade efterfrågemodeller samt integrationen av 
realtidstrafik.  

Resultaten av den här omvärldsanalysen har också bekräftats av en litteraturstudie som Zhao 
& Malikopoulos (2020) har genomfört. Författarna har identifierat ett antal studier som 
använder simulering för att undersöka storleken av fordonsflottan, ruttplaneringen, 
allokeringen av resor, prissättningen, val av färdmedel och elektriska fordon. 

 



Trivector 

 

11:25 

3. Resultat workshop och arbetsmöten   

Projektgruppen har genomfört en intern workshop. Syftet med workshopen var att: 

 Få en bättre förståelse för pågående projekt om självkörande fordon 
 Skapa en tydligare bild av utmaningar och möjligheter med olika inriktningar för 

fortsatt arbete  
 Göra en prioritering på fortsatt arbete 

I workshopen presenterades även resultat från omvärldsanalysen (se ovan), som diskuterades 
sedan i workshopsövningar. I det här kapitlet sammanställs resultaten från workshopen. 

3.1. Insikter och brister Eldsjäl I 

I en första workshopsövning diskuterades vilka insikter vi tar med oss från Eldsjäl I – dels 
om resultat från simuleringarna, dels om hur projektet har genomförts. Resultaten 
sammanfattas i Figur 3-1 nedan. 

Vilka insikter har vi fått ifrån Eldsjäl I? 

De viktigaste insikterna från Eldsjäl I var att självkörande fordon kan leda till ett mycket 
ökat trafikarbete, speciellt när kollektivtrafikresenärer väljer att använda självkörande 
(delade) fordon och i fall car sharing istället för ride sharing blir det främsta valda färdsättet. 
Det är viktigt att staden styr mot ett önskvärt upplägg. 

 
Figur 3-1 Insikter från Eldsjäl I 
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Brister vi har sett med Eldsjäl I? 
Förutom insikter från Eldsjäl I diskuterades även vilka brister som fanns – även här vad 
gäller upplägg av själva projektet men även vilka förenklingar och begränsningar som har 
gjorts. De sammanfattades som (se Figur 3-2 nedan): 

- Begränsningar i själva scenarier som analyserades: vi valde att göra ’allt eller inget’ 
scenarier för att få tydliga effekter, men det gör också att de kanske upplevs som 
orealistiska. 

- Begränsningar i simulatorn (verktyget): verktyget Visum och hur Göteborgs modell 
är uppbyggd påverkar också hur simuleringarna har genomförts. Det gick till 
exempel inte att simulera kombinationen av ride sharing och car sharing, och att 
simulera kombinationsresor med självkörande fordon var också för tids- & 
resurskrävande. 

- Saker som ej studerades i tillräckligt stor utsträckning: till exempel holding areas, 
var de skulle placeras, hur många som behövs, och hur de ska användas. 

 

Figur 3-2 Brister och hinder Eldsjäl I  

3.2. Insikter omvärldsanalys 

Efter insikter och brister från Eldsjäl I, diskuterades även insikter från omvärldsanalysen, 
för att få med en helhetsbild: vad har vi lärt oss om pågående och genomförda projekt? Vad 
saknas? Vilka verktyg används? Etc. 

Vi kom fram till att (delade) självkörande fordon är ett hett ämne, men också att många 
projekt har en teknikfokus. Det som saknas i studier är ofta kombinationsresor, själva 
utformningen av tjänsten (var och hur många PUDOs ska det finnas?), vad tycker 
användarna? Det finns några studier av delade ej-självkörande fordon där man kan få insikter 
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om användarperspektivet, till exempel från MOIA i Tyskland. Inom forskning verkar 
Matsim användas ofta som simuleringsverktyg. Eldsjäl I var även visuellt bra jämfört med 
annan forskning – vilket gör det lättare att tolka resultat. 

 

 
Figur 3-3 Insikter omvärldsanalys 

3.3. Stad/region: vad behöver vi tänka på? 

En fråga som också diskuterades på workshopen var stadens och regionens roll när det 
kommer till självkörande fordon. Dels kom vi fram till att styrmedel, policy och ansvar är 
viktiga för att delade självkörande fordon används på ett önskvärt sätt. Det finns även en del 
pågående trender som är viktiga att ta hänsyn till, till exempel att Västtrafik nu har öppnat 
upp för tredjepartsförsäljning av digitala biljetter, vilket kan underlätta för delade 
självkörande fordon. I övrigt är även laddning, trygghet och utformning av bytespunkter 
viktiga, men de analyserades inte i detalj i Eldsjäl I. 

 
Figur 3-4 Vad behöver staden och/eller regionen tänka på? 
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3.4. Förslag på analys/utredningar 

Efter att ha diskuterat frågorna ovan (insikter från Eldsjäl, insikter från omvärldsanalysen 
och stadens roll), tog alla fram förslag på analyser och utredningar som skulle vara 
intressanta och som täcker in det som inte gjordes i Eldsjäl I. Alla förslag sammanfattades 
sedan i fyra olika kategorier: 

 potentialen av självkörande fordon 
 kollektivtrafikens roll, inkl. byte mellan självkörande fordon, traditionell 

kapacitetsstark kollektivtrafik och annan mobilitet 
 fysisk infrastruktur 
 användarperspektivet samt priskänsligheten.  

 
Därefter sammanfattades vad som behövs tas hänsyn till i framtida scenarier. Nedan 
presenteras resultatet från workshopen. 

Potential  

En del förslag till fortsatt arbete kan sammanfattas som ’var finns potential för självkörande 
delade fordon?’: finns det vissa användargrupper eller områden i staden som är extra 
intressanta för självkörande fordon? Hur ser det ut med servicegraden i olika områden? Hu 
jämförs kostnaden av självkörande delade fordon med kostnaden för traditionell linjelagd 
kollektivtrafik, finns det områden eller stråk där det ena finns att föredra för det andra? 
 

Figur 3-5 Förslag på fortsatt analys – potential av självkörande fordon 
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Kollektivtrafik 

En del andra förslag till fortsatt arbete handlar specifikt om hur delade självkörande fordon 
och mer traditionell kollektivtrafik kommer samspelas. Hur kan en tjänst med delade 
självkörande fordon utformas så att vi behåller den viktiga kapacitetsstarka kollektivtrafiken 
och jobbar mot stadens hållbarhetsmål, så vi undviker en stor ökning i trafikarbete som leder 
till sämre livskvalitet i staden? Hur ska byten mellan självkörande fordon och annan 
mobilitet (traditionell kollektivtrafik, cykel, elsparkcykel, osv) ske och utformas? För att 
uppnå ett hållbart transportsystem är det viktigt att vi får användare att byta mellan olika 
mobilitetstjänster istället för att göra hela resan med ett självkörande fordon. 

 

Figur 3-6 Förslag på fortsatt analys – kollektivtrafik 

Fysisk infra 
En tredje kategori av förslag till fortsatt arbete handlar om den fysiska utformningen av ett 
system med delade självkörande fordon: var ska självkörande delade fordon kunna stanna? 
Var ska de parkera? Hur många depåer behövs? Hur ska bytespunkter, som redan idag kan 
vara begränsande för kollektivtrafiken (till exempel terminalyta) så att även självkörande 
fordon får plats? 
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Figur 3-7 Förslag på fortsatt analys – fysisk infrastruktur 

Användare/priskänslighet 

Den fjärde kategorin av förslag till fortsatt arbete handlar om användarna, deras önskemål 
och priskänslighet. Användarna är en viktig del i ett system med självkörande fordon, vilket 
gör det viktigt att förstå olika drivkrafter till varför och hur man vill använda ett system med 
delade självkörande fordon. Vid en traditionell taxiresa är merparten av kostnaden kopplad 
till kostnaden för föraren – det skulle vara intressant att analysera hur kostnaden blir för en 
resa med ett självkörande fordon. 

 

Figur 3-8 Förslag på fortsatt analys – användare och priskänslighet 
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Att ta hänsyn till i eventuella simuleringar 

Förutom de fyra kategorierna ovan med förslag till fortsatt analys, kom det även upp en del 
saker som är bra att ha med till eventuella simuleringar, bland annat att det kan vara värt att 
simulera en hel vecka istället för endast morgonrusning för att få med olika effekter och 
användningsområden (till exempel arbetspendling jämfört med fritidsresor). Även en fokus 
på energianvändning eller andra miljöeffekter av olika scenarier/lösningar kan vara 
intressant att studera. 

  

Figur 3-9 Aspekter att ha med till fler eventuella simuleringar. 
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4. Rundabordssamtal 

Som en komplettering till omvärldsanalysen och för att få in synpunkter på förslag till analys 
som projektgruppen hade kommit fram till i workshopen, har ett rundabordssamtal med 
externa intressenter genomförts (2022-05-20). I rundabordssamtalet deltog personer från 
följande organisationer (se bilagan för en deltagarlista): 

 Göteborgs stad 
 Lunds kommun 
 Stockholms stad 
 Trafikverket 
 Keolis 
 Samtrafiken 

 Volvo cars 
 CEVT 
 NEVS 
 Malmö Universitet/K2 
 Trivector Traffic 

 

På rundabordssamtalet presenterades Eldsjäl I samt projektgruppens tankar om fortsatta 
studier. Därefter delades mötet in i två diskussionsgrupper där deltagarna fick diskutera 
kring följande fyra frågor:  

1. Hur och var skulle kollektivtrafik kunna kompletteras av autonoma fordon i 
framtiden? 

2. Användarperspektivet: vem kommer använda tjänsten? 
3. Vad blir tjänsteleverantörens roll?   
4. Mot vilken målbild ska samhället styra och hur?   

Resultatet från diskussionen presenterades senare i storgrupp och i detta kapitel presenteras 
diskussionerna. Diskussionerna sammanfattas kortfattat i punktform, sedan presenteras 
rekommendationerna för fortsatt arbete. 

4.1. Diskussionsfrågor rundabordssamtal 

Hur och var skulle kollektivtrafik kunna kompletteras av autonoma 
fordon?  

Följande punkter diskuterades: 

 Använda sig av självkörande fordon för first/last mile.  
 Behöver vara ett komplement till kollektivtrafiken och inte en ersättning  
 Skapar nya fordonskoncept för kollektivtrafiken  
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 Större (självkörande?) bussar med egna filer som kan skapa ett busståg. Dvs 
moduler som åker efter en buss med chaufför (“platooning”) - Kan kräva längre 
hållplatser. 

 Reflektion om morgondagens trafik skulle vara ett monopol eller om det kommer 
att finnas ett flertal leverantörer som löser det här.  

 Prissättning och prismodell kommer vara en viktig del i diskussion kring hur man 
vill att fordonen ska komplettera kollektivtrafiken. 

 Hur stor del av detta behöver regleras och hur mycket behöver samhället inverka 
för att rikta det mot ett hållbart system? Vid vilket tillfälle bör ett samhälle kliva in 
för att inte kväva en marknad i tillväxt- vs hållbarhetsfrågan?  

Användarperspektivet: vem kommer använda tjänsten? 

För denna fråga diskuterades följande:  

 Det finns en stor potential för delade självkörande fordon, bland annat kommer 
dagens missnöjda kollektivtrafikresenärer att använda sig av det.  

 Dela upp det så att man kan välja på vanlig komfort och “lyxkollektivtrafik” 
(betala för mer komfort) 

 Yngre användare 
 Kostnad och bekvämlighet är viktiga aspekter 
 Man köper med hjärta och varumärke. Tesla och Västtrafik är olika varumärken. 

Det är viktigt med konsumentbeteende.  
 Försöka fördjupa användargrupper. Inte bara kollektivtrafik och bilförare.  

Vad blir tjänsteleverantörens roll?   

 Tjänsten blir dyr när man vill försöka lösa alla use cases 

Mot vilken målbild ska samhället styra och hur?  

Angående denna diskussionsfråga nämndes bl.a. följande: 

 Staden bestämmer över systemet men det ska finnas privata aktörer 
 Svårt med privata aktörer och linjelagd trafik 
 Lagstiftning 
 Hur fort får fordonen köra? 
 Vad är det för typ av fordon man vill/ska använda? 
 När blir last mile lönsam? (kanske bättre med elcyklar, gång, …?) 
 Handlar inte bara om resetidsoptimering (även sociala/motion/…) 
 Prissättning 
 Våga utmana dagens system, lås er inte, hitta governance som skapar något nytt.  
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4.2. Sammanställning och frågeställningar 

Nedan presenteras en sammanställning av frågorna ovan men också deltagarnas åsikter om 
vad som är viktigt att prioritera i fortsatta studier.  

 Prissättning & styrmedel 
o Vad måste kostnaden vara för att till exempel 1/3 ska välja delade fordon? 
o Efterfrågemodellen måste kunna hantera priser & restider som kostnad 
o Andra faktorer som påverkar val av färdmedel, t.ex. vilka möjligheter 

finns att förbättra omväg, vad är effekterna, vi har i Eldsjäl I inte försökt 
optimera för resenären. Få ner generaliserade kostnaden (tid, mode, 
upplevelse, trängsel, komfort etc). 
 

 Fortsätta med mer realistiska scenarier och fördjupa analyserna ytterligare 
o Bygga vidare på eldsjäl I 
o Systemperspektivet; Kombinationsresor – in & ut GMP-området 

(Göteborg-Mölndal-Partille). 
o Självkörande fordon bör vara en del av efterfrågemodellen. 
o Får inte stanna på gatorna (kortare tid innan holding areas?) 
o Optimera mer utifrån var fordonet kommer behövas 
o Har vi data som behövs för att modellera efterfrågan? 
o Om alla vägar för fordonstrafik är öppna för självkörande fordon – hur 

många resenärer kommer då göra ett byte? Vad är effekten av att stänga 
vissa vägar för självkörande fordon men tillåta kapacitetsstark 
kollektivtrafik på dessa, vill resenärerna byta då? 

 
 Styrmedel 

o Hur kan man få det att bli ’grönt’? 
o Styrmekanismer, t.ex. man får endast ta ett delat fordon till en bytespunkt, 

sedan behöver man fortsätta med kapacitetsstark kollektivtrafik. 

4.3. Rekommendation fortsatt arbete 

Med hänsyn till resultaten från Eldsjäl I samt omvärldsanalysen och rundabordssamtalet som 
genomfördes i det här projektet blir det tydligt att fortsatt arbete behövs för att få en bättre 
förståelse av hur delade självkörande fordon kan påverka vår framtida mobilitet och för att 
kunna utnyttja den fulla potentialen. Nedan presenteras förslag och rekommendationer på 
fortsatt arbete. Vi presenterar arbetet i olika delar men de finns kopplingar mellan alla. 
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Kartläggning av potential för delade självkörande fordon  

I ett första steg rekommenderas en kartläggning av potentialen för delade självkörande 
fordon, både geografiskt och utifrån olika typer av användare. Frågor som kan analyseras är 
bland annat: 

 Identifiera geografiska områden i Göteborg där det är mer fördelaktigt att använda 
sig av behovsstyrd trafik i form av delade självkörande fordon, utifrån till exempel 
lokalisering i regionen, utbud av traditionell kollektivtrafik och boendetäthet. 

 Kartlägga olika resenärsgrupper och få en förståelse för vilka som är mer benägna 
att använda sig av behovsstyrd trafik i form av delade självkörande fordon.  

 Kostnad för tjänsten: I vilka områden är det mer lönsamt att komplettera linjelagd 
kapacitetsstark kollektivtrafik med behovsstyrd trafik? I vilka områden är det 
utifrån ett socioekonomiskt och/eller miljöperspektiv gynnsamt att införa 
självkörande fordon? 

 Hur påverkar trygghet och hygien potentialen för delade självkörande fordon? 
Vilka åtgärder behöver man jobba med? 
 
 

Metod 
Detta steg föreslås att göra via en användardialog i form av enkätundersökning och/eller 
fokusgrupper tillsammans med en geografisk analys över stadens olika områden och 
egenskaper.  
 
Resultat från detta steg kan användas i utredningsdelarna som nämns nedan.  

Styrmekanismer 

I detta steg analyseras vilka styrmekanismer som blir relevanta att använda när delade 
självkörande fordon införs för att de ska bidra till stadens hållbarhetsmål. En viktig fråga här 
är hur delade självkörande fordon blir en del av kollektivtrafiken utan att konkurrera med 
den kapacitetsstarka kollektivtrafiken som behövs för att människor ska kunna transportera 
sig i staden på ett effektivt sätt. Resultat från Eldsjäl I har visat att det finns en stor risk för 
ökat trafikarbete och därmed mer trängsel. Relevanta frågeställningar är: 
 

 Vilka är stadens viktigaste mål som sätter gränser för hur självkörande fordon ska 
införas? Finns det målkonflikter? 

 Vilka mål finns för kollektivtrafik? Vilka mekanismer kan hjälpa till att styra så att 
delade självkörande fordon bidrar till ett hållbart transportsystem istället för att öka 
trafikarbetet? 

 Hur vill staden utforma tjänsten praktiskt och vilka styrmekanismer finns för att 
uppnå detta? (till exempel placering av holding areas (depåer), hållplatser för 
självkörande fordon (PUDOs), parkering och ytanvändning) 
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 Är det önskvärt att styra så att endast vissa fordon får köras i vissa delar av staden 
(till exempel low emission zones)? 

 Hur påverkar antalet leverantörer resenärernas upplevelse och staden (väntetid, 
resetid, trafikarbete, antal fordon, etc)?  

 Hur kan prissättning styra efterfrågan? Vad är priskänsligheten för olika typer av 
tjänster? Detta kan utredas i enkätundersökningen som nämndes i avsnittet ovan, 
eller genom att analysera befintliga tjänster som Uber och Bolt. 

 
Metod 
Detta steg föreslås att göra med hjälp av dialog med staden, regionen och 
kollektivtrafikmyndighet, tillsammans med en utredning av olika styrmedels effekter, till 
exempel (samhälls)ekonomisk analys. 

Fortsatta scenarier och simuleringar – Mer realistiska scenarier  

Aktuella simuleringar fokuserar mest på generella scenarier för att få en första förståelse av 
potentiella effekter av delade självkörande fordon. Det hjälper oss förstå var potentialen 
finns men det krävs ytterligare mer detaljerade och realistiska scenarier för att utgående från 
scenarierna som har visat sig ha en positiv effekt på framtidens mobilitet. Utifrån 
kartläggningen och analysen av styrmekanismer ovan kan olika mer realistiska scenarier 
definieras som verkar intressanta att testa, som sedan kan analyseras till exempel med hjälp 
av simulering. Utifrån Eldsjäl I har vi fått en bra förståelse för Göteborgs stads 
makroskopiska analysmodell i Visum, och vi har även byggt upp kompetens inom 
användningen av verktyget för simulering av just delade självkörande fordon. Vi vet även 
mer om hur man ska tolka resultaten och om vilka begränsningar som finns och hur vi 
eventuellt kan komma runt dessa. Kartläggningen av potentialen och utredning av 
styrmekanismer (stegen ovan) bör bidra till att definiera dessa scenarier, men kan till 
exempel vara dessa: 

 Utifrån kartläggning och styrmekanismer testa olika scenarier på 
kombinationsresor (självkörande + buss/andra typer av koll.) och definiera var 
självkörande fordon tillåts. Till exempel inte i stora stråk som används av 
kapacitetsstark kollektivtrafik, utan endast som matartrafik till stora bytespunkter. 

 Ändra simuleringsområdet jämfört med Eldsjäl I: Avgränsningar, eller ta med 
inpendling/utpendling från GMP-området, djupare analys för olika stadsdelar för 
att lära oss mer om var potentialen verkligen finns etc. 

 Holding areas, park and ride, parkering och laddning; Gör mer realistiska scenarier 
på hur bilarna kan fungera.  
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6. Bilaga 

6.1. Deltagarlista rundabordssamtalet 2022-05-20 (Teams) 

 Göteborgs stad: Fredrik Larsson, Mikael Ivari (till 11.30), Maria Eriksson 
 Stockholms stad: Mattias Lundberg  
 Lunds kommun: Anders Bengtsson (10-11) 
 CEVT: Lionel Belzons 
 Trafikverket: Alice Dahlstrand 
 Keolis: Jan Jansson 
 Volvo cars: Stina Carlsson, Mats Lundin 
 NEVS: Felix Andlauer 
 Malmö Universitet (MAU)/K2: Åse Jevinger, Jan Persson, Fabian Lorig 
 Samtrafiken: Gerhard Wennerström 
 Trivector Traffic: Lennart Persson, Olivera Puljic, Astrid Michielsen 
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