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Remissvar angående Konsekvensutredning av ändring i 

föreskrifterna om tillstånd för försök med automatiserade fordon 
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Normalår görs mer än 1,7 miljarder 

resor i våra medlemmars trafik, vilket motsvarar 99 % av landets busstrafik och 90 % av landets 

persontågstrafik. Kollektivtrafiken har kommit mycket långt i arbetet mot fossilfrihet. Den 

upphandlade busstrafiken drivs i dag till över 92 procent av förnybara drivmedel eller el. Spårvagns- 

och tunnelbanetrafiken drivs helt med el och tågtrafiken drivs nästan helt med el. 

Bakgrund till förslaget 
Enligt förordningen (2017:309) om försöksverksamhet med automatiserade fordon prövar 

Transportstyrelsen ansökningar om tillstånd att bedriva försöksverksamhet med automatiserade 

fordon. I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om försöksverksamhet med automatiserade 

fordon finns bestämmelser som kompletterar förordningen, bland annat vad en ansökan om tillstånd 

minst ska innehålla. 

När förordningen trädde i kraft och Transportstyrelsen började pröva ansökningar om tillstånd var 

ansökningarna av enklare karaktär där det fanns en förare ombord på fordonen, som också kunde 

vara den som garanterade att trafiksäkerheten bibehölls. Med tiden har ansökningarna för tillstånd 

för försök med automatiserade fordon blir mer och mer komplexa att hantera i och med att mycket 

av beslutsfattandet och riskhanteringen av fordonsrörelserna styrs över på de tekniska systemen 

istället för föraren kan ta över förandet av fordonet om fara uppstår. Det innebär också att en 

djupare inblick i de tekniska systemen samt en förståelse av dem behövs vid prövning av tillstånd. 

Automatiserade fordon och system för dessa är en ny företeelse som är under utveckling. Graden av 

automation varierar liksom förarens möjlighet att påverka färden. Transportstyrelsen ser en tendens 

mot att automationsgrad och komplexitet ökar i ansökningar om tillstånd för försöksverksamhet. I 

ljuset av denna utveckling bedömer de att i sådana komplexa ärenden kan uppstå svårigheter att 

bedöma om sökanden har visat att kraven för tillstånd är uppfyllda. Det kan då behövas extern 

kompetens för att bistå i den bedömningen. 
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Promemorians förslag 
Att Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:4) om tillstånd för att bedriva försök med 

automatiserade fordon ska kompletteras med ett allmänt råd om utlåtande från någon som är 

organisatoriskt oberoende och har kompetens om komplexa och automatiserade system. 

Svensk Kollektivtrafiks yttrande 
Svensk Kollektivtrafik bifaller förslaget.  
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