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Den ökande förtätningen av 
städerna och de globala 

klimatutmaningarna
ställer allt högre krav på 

transportsektorn. Infrastrukturen 
måste anpassas så att den 

understödjer
fortsatt samhällsutveckling och 

tillväxt, och samtidigt minimerar 
utsläppen. Hänsyn måste tas inte

bara till de olika 
trafikantgruppernas skilda behov 
utan också för säker och effektiv 

drift och
underhåll av infrastrukturen liksom 

anpassning till landskapet.
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Projektet kommer utöver att ta fram ett 
fordon som självständigt navigerar och utför 

ett arbetsuppdrag längs en definierad rutt 
samt interagerar med omgivningen, även ta 

fram rekommendationer för nödvändiga 
anpassningar av infrastruktur samt 

underhållsarbetets arbetsprocesser. Mål för 
projektet är förbättrad arbetsmiljö, ökad 

resiliens samt minskade säsongsvariationer 
vid val av transportslag.
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I projektet ingår deltagare från RISE, Semcon, CIT, Peab, Svevia, Skanska, Svensk 
Markservice, Trafikverket, Alkit, Teade, AstaZero och Lundberg Hymas
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 Demografi. 2018, var nära en femtedel (19 %) av EU’s invånare 65 år eller äldre. 
 Dödsfall. I EU dör minst  35,848 äldre av fall varje år.
 Skador från fall. Fall är den dominerande anledningen (58%) till skador för äldre inom 

EU. MSB har beräknat att de svenska samhällskostnaderna för fall uppgår till  25 
MSEK/år, vilket extrapolerat till den europeiska populationen skulle innebära 109 
M€/år (mer än hela Horizon Europe).

 Fall utomhus. Nyligen har en studie visat att 56% av fallen sker utomhus, vilket är 
högre än tidigare uppskattningar.
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 Dödsfall. Ca 2.000 rapporterade dödsfall årligen  I 
EU. (19% av alla dödsfall I trafiken I några länder). 

 Underrapportering.  UK sjukhusdata visar att 
ungefär 3 gånger fler cyklister lagts in på sjukhus 
än som registrerats i olycksdata.

 Icke-kollisions dödsfall. I genomsnitt 17% av de 
cyklisternas dödsfall beror av singelolyckor. 30% i 
några länder.

 Singelolyckor. 60% till 95% av cyklisterna som 
lagts in på sjukhus eller behandlats akut har varit 
med om en singelolycka. 
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Bakgrund - jämförelseBakgrund - jämförelse
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EU-28 Standardiserade dödstal— olyckor och överfall, 2016

Viktigt att inte sluta röra på sig: brist på fysisk aktivitet ≥ 30 !



Stockholm januari 2020 – extremt milt

RISE — Research Institutes of Sweden

 Temperatur under noll – behov av halkbekämpning

 Temperatur nära noll – isen är som halast

 Temperatur över noll – behov av preventiv halkbekämpning om lägre temperaturer väntas

 Temperatur som riskerar att komma under noll – behov av beredskap

 Klimatförändringar – minskat/förändrat behov av halkbekämpning, ökat behov av beredskap

 Samhällsförändringar – minskad vilja/beredskap/möjlighet till långa pass, minskad vilja till 
beredskap till låg ersättning, jämställdhet

Bild: SMHI



Projektets delar



Leveranser





Nytt fordon från Lundberg Hymas förberett för 
automatisering
 Nytt bromssystem med elektrisk manövrering (via Canbus) av det hydrauliska 

bromssystemet.
 EHI styrning, Kan ta emot information från givare i vilken position maskinen befinner 

sig i.
 Ny midja med ny slangdragning, ger plats för vinkelgivare och möjlighet till större 

styrcylindrar.





Exempel på leveranser
Automatisering av 

Semcon.

Manövrering via operatör 
och sensorer.

GPS
Video

Radardata
Ultraljud
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 Räckvidd 55 m
 Upplösning 8 mm
 Laddas trådlöst på maskinen.
 16 mätvärden i varje läge.
 Kan exv. mäta snöhöjden
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Drönarsystem med radarutrustning från 
Teade





Exempel på leveranser Fordonsanpassning  av 
webbbaserad front-end från 

Alkit.

Loggar för alla fordon exv.
Motorhastighet

Fordonshastighet
Styrvinkel

Tiltsensorer
Hydraliskt tryck
Hydraliskt flöde

Verktygsrelaterade signaler
Intern GPS
Kamerabild





Inventering av vägar med entreprenörer

 Större ytor
 Trappor
 Komplicerade ytor
 Långa gångstråk
 Gata utan trottoarkant
 Tunnel
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Testscenario på AstaZero

 Standardiserade fotgängare barn/vuxen
 Standardiserad cyklist
 Stadsmiljö med 

 hörn
 kantsten
 beläggning
 snö



Kommande aktiviteter



Datainsamling

 Experimentfordonet ersätter ett ordinarie fordon i trafik under mars i Skellefteå 
(pga. snöbrist i Sthlm)

 Workshop med Peab, Skanska, Svevia och Svensk Markservice
 Vilken infrastruktur är bäst ur drift&underhållshänseende?
 Vad bör man undvika vid nybyggnation/möblering?
 Hur behöver infrastrukturen anpassas vid introduktion av automatiserade 

fordon?
 Workshop med oskyddade trafikanter med fokus på trafiksäkerhet och trygghet 

- seniorer
 Vårdemo - grussopning
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