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Vägen till självkörande fordon – försöksverksamhet 
SOU (2016:28)  
Sammanfattning 

SKL ställer sig bakom utredningens förslag om ny lag om försöksverksamhet med 
självkörande fordon och den tillhörande förordningen samt de nya beteckningarna i 
lag om vägtrafikdefinitioner. 

SKL:s synpunkter 

SKL anser att ansvarsfrågan i relation till försök med självkörande fordon på väg är av 
största vikt. Det straffrättsliga ansvaret bör ligga på testorganisationen eller föraren av 
fordonet under försöken. Våra medlemmar, som är väghållare, ska inte hållas 
ansvariga för incidenter orsakade av försök med självkörande fordon på allmän väg. 
Den infrastruktur som idag finns att tillgå ska vara försökens utgångspunkt. Försöken 
ska inte ställa krav på att eventuella brister relaterat till drift- och underhåll, 
trafiksäkerhet, skyltning eller vägmarkering åtgärdas utan att berörd 
infrastrukturhållare godkänner detta. SKL vill betona vikten av en nära dialog med 
väghållaren i samband med försökens genomförande. 

SKL anser att rollfördelningen i frågan om självkörande fordon på väg behöver 
belysas. En stor del av infrastrukturen för självkörande fordon återfinns på vägnät med 
olika huvudmän och våra medlemmar spelar därför en viktig roll i arbetet med denna 
försöksverksamhet. 

SKL anser att frågan om försöksverksamhet med självkörande fordon på väg behöver 
utredas ur ett räddningstjänstperspektiv. Detta kopplat till diskussionen i kapitel 4.3.3 i 
delbetänkandet om utmärkning av självkörande fordon. Vid en olycka måste fordonet 
t.ex. automatiskt kunna larma räddningstjänsten och information behöver framgå 
huruvida en förare befunnit sig i fordonet eller inte. 

SKL anser att de samhällseffekter som självkörande fordon eventuellt kan innebära 
för kommuner, landsting och regioner bör lyftas fram i utredningens slutbetänkande. 
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