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Uppdrag att redogöra för vilka krav som ska ställas på den 

statliga väginfrastrukturens tillstånd samt bedöma och redogöra 

för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av 

automatiserade fordon med förarstödjande teknik 

Regeringens beslut 

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redovisa hur stor del av den 

statliga väginfrastrukturen som bedöms hålla en sådan kvalitet och standard 

att det medger möjlighet till användning av uppkopplade och automatiserade 

körsystem i fordon. 

Trafikverket ska redogöra för vilka åtgärder som behöver vidtas för att 

säkerställa att befintlig väginfrastruktur ska kunna användas av 

automatiserade fordon. Det kan t.ex. avse att säkerställa att vägmarkeringar 

är utformade och underhålls på ett sådant sätt att de kan avläsas maskinellt 

eller att trafikskyltar inte ger motstridig information. Trafikverket ska vidare 

ta fram en underhållsstrategi för vägmarkeringar och annan viktig väg-

utrustning i syfte att främja och stödja automatiserade fordon. Dessutom ska 

Trafikverket redogöra för om det finns alternativa tekniska lösningar som 

kan komplettera eller ersätta delar av dagens väginfrastruktur för att öka 

tillgängligheten och säkerheten vid framförandet av automatiserade fordon 

med förarstödjande teknik. 

Vid uppdragets genomförande ska Trafikverket utgå från nuvarande 

kunskapsläge avseende automatiserade fordon och systemstöd samt även 

beakta förväntad teknisk utveckling och hur det kan påverka krav avseende 

väginfrastrukturens beskaffenhet och utformning. 
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Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) 

senast den 29 juli 2022. 

Skälen för regeringens beslut 

Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. 

Den tekniska utvecklingen av automatiserade fordon med förarstödjande 

teknik som tar över en allt större del av förarens uppgifter är i snabbt 

framåtskridande, liksom utvecklingen av affärsmodeller och tjänster där 

automatiserade fordon ingår som en del. Både det svenska och det inter-

nationella regelverket på transportområdet har huvudsakligen tillkommit 

under en tid då all körning av fordon skedde manuellt. De är därför inte 

avsedda för eller anpassade till högt eller fullt automatiserad körning. 

Regeringens utgångspunkt är att Sverige i så stor utsträckning som möjligt 

ska bejaka en snabb introduktion av fordon med automatiserade funktioner 

som en del i ett större sammanhang där hela transportsektorn står inför stora 

förändringar. För att möta utvecklingen på området med automatiserad, 

elektrifierad och digitaliserad mobilitet så att denna kan ske på ett säkert och 

hållbart sätt och bidra till transporteffektivitet krävs såväl regelutveckling 

som anpassning av infrastrukturen. 

Regeringen anser därför att det finns behov av att analysera infrastrukturens 

förutsättningar för att möjliggöra en introduktion av automatiserade fordon. 

På regeringens vägnar 

  

Tomas Eneroth  

 Mats Bellinder 
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Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 

Finansdepartementet/BA 

Miljödepartementet/ME 

Infrastrukturdepartementet/TM och US 
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