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Yttrande över Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid
automatiserad körning samt nya regler i syfte att
främja en ökad användning av geostaket
Regeringskansliets diarienummer I2021/02570
Infrastrukturdepartementet efterfrågar synpunkter på promemorian Ansvarsfrågan vid automatiserad körning
samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket.
Bakgrund
I promemorians första del om ansvar vid automatiserad körning ingår att utveckla det tidigare betänkandet
Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16) och ta hänsyn till de synpunkter som lämnats in
samt den utveckling som skett inom området. Då ett fordon kan köras både manuellt och automatiserat
innefattar uppdraget att analysera ansvarsfördelningen under automatiserad körning samt tydliggöra förarens
roll, uppgifter och ansvar.
I del två ingår att överväga regelförändringar i syfte att ge väghållaren förutsättningar att prioritera samt
särbehandla fordon som tillämpar geostaket. Det innefattar även att analysera ansvarsfrågor då ett fordons
funktionalitet ändras genom styrning via geostaket.
Analys av behovet av straffrättsliga och/eller andra sanktioner för trafikförseelser och trafikbrott vid
automatiserad körning samt för trafikbrott vid geostakettillämpningar ingår även.
Geoforum Sverige tillstyrker förslaget Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i
syfte att främja en ökad användning av geostaket, med följande synpunkter:
Geoforum Sverige ser positivt på promemorian, som kommer att underlätta och förtydliga ansvarsfrågan vid
automatiserad körning samt främja en ökad användning av geostaket. Att ansvar och regler förtydligas i syfte
att främja en ökad användning av geostaket välkomnas. Att lagstiftning kommer på plats är en förutsättning för
utvecklingen mot smarta hållbara samhällen. Den tekniska utvecklingen går fort och det är viktigt att
lagstiftaren fortsätter att följa utvecklingen även framöver.
Lägesbestämd information behövs för arbetet mot smarta och hållbara städer och samhällen. Öppna geodata
är en mycket viktig grund för automatiserad körning samt tillämpning av geostaket och det vill Geoforum
Sverige lyfta fram. Standardiserad data av god kvalitet och en väl beskriven digital access till dessa data är en
grundförutsättning för att utvecklingen ska fortgå. För att möjliggöra offentliga öppna geodata finns det behov
av att tillföra resurser. Myndigheter kan behöva få anslag som kompensation för bortfall av avgifter och för att
tillgodose behovet av kvalitetssäkrade öppna geodata. Det kommer också att krävas kunskaps- och
kompetensutveckling för att statliga myndigheter och kommuner ska kunna möjliggöra denna utveckling och
följa den nya lagstiftningen.

1
Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
Webb: geoforum.se • E-post: info@geoforum.se • Tel: 070-321 64 88

http://uli.se/om-uli/kontakt

Samverkan behöver förstärkas mellan statliga myndigheter, akademi, kommuner och näringsliv för att uppnå
de potentiella samhällsvinster som den här utvecklingen kan leda till. Det krävs nya sätt att samarbeta och
utbyta information, både inom och mellan organisationer.
De exempel som finns med i promemorian är från urbana miljöer. Det pågår även en utveckling av
automatiserade skogstransporter och det saknas exempel på det samt andra exempel från areella näringar och
det bör kompletteras.
Geoforum har valt att svara på remissen även om vi inte ingick som remissinstans i utskicket. En frågeställning
som uppkommer är hur remissinstanserna har valts ut. Det saknas flera sektorsmyndigheter exempelvis
Boverket, Lantmäteriet och Skogsstyrelsen samt Riksförbundet Enskilda Vägar som företräder väghållarna för
66% av Sveriges vägnät. Flertalet av Sveriges kommuner saknas som remissinstans exempelvis Norrköping,
Örebro, Jönköping och Luleå. Det är viktigt att även deras synpunkter tas tillvara.
Om Geoforum Sverige
Geoforum Sverige är en nationell intresseorganisation som verkar för att öka insikten om betydelsen av
geodata inom smart och hållbar samhällsutveckling.
Vi är en medlemsdriven förening med ca 200 medlemmar som är statliga myndigheter, kommuner, företag,
högskolor/universitet och andra organisationer som samlar in, producerar, tillhandahåller, analyserar och
visualiserar geodata – data kopplade till en plats. Standardiserade data av god kvalitet är en förutsättning för
digitalisering, automatisering och artificiell intelligens. Tillgång till och användning av standardiserad geodata
av god och känd kvalitet är därför viktigt.
Föreningens vision och fokusområden: Geoforum Sverige – drivande inom smart och hållbar samhällsutveckling
genom geodata och digitalisering.
•
•
•

Digital samhällsbyggnadsprocess och smarta hållbara samhällen med hjälp av geodata.
Öppna geodata för ökad digitalisering och samhällsnytta.
Ökad kunskap och kompetens inom och genom geodata.

Sofi Almqvist
VD Geoforum

Jenny Carlstedt
Ordförande Geoforum

2
Geoforum Sverige, Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm
Webb: geoforum.se • E-post: info@geoforum.se • Tel: 070-321 64 88

http://uli.se/om-uli/kontakt

