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Sammanfattning 
Kraven på säkerhet och effektivitet ökar ständigt inom fordonsindustrin. För att uppfylla dessa 

strävar fordonstillverkare efter att uppnå en högre grad av autonomi, detta innebär dock att 

många problem måste lösas. Denna rapport behandlar ett av dessa, autonoma fordons möjlighet 

att identifiera utryckningsfordon. Målet är att presentera ett förslag på vilken teknik som anses 

mest lämpad för autonoma fordon att kommunicera med utryckningsfordon. Arbetet grundade 

sig i en förstudie där standarden ITS G5, IEEE 802.11g, ZigBee samt mobilnät analyserades 

utifrån deras tekniska specifikationer. Utifrån analysen presenterades tre situationer där de olika 

teknikernas användning ansågs begränsade, i tunnlar, i tät trafik samt på långa avstånd vid höga 

hastigheter. Dessa situationer ställde krav på teknikerna inom bland annat svarstid, räckvidd, 

överföringsförmåga samt möjlighet till direktkommunikation mellan fordonen. Utifrån dessa 

krav ställdes en jämförelsematris upp där de olika teknikernas prestanda jämfördes. Resultatet 

visar att ITS G5 och ZigBee har bäst prestanda på egen hand medan en kombination av mobilnät 

och ITS G5 uppnår högst prestanda. 
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Abstract 

The demand for safety and effectivity continuously increases within the automotive industry. 

One way to meet these demands is to achieve a higher level of autonomy, but to achieve the 

highest levels of autonomy there is a few problems to be solved along the way. This report treats 

one of these, an autonomous vehicle’s ability to identify emergency vehicles. The report, based 

on a pilot study, analyses the ITS G5 standard, IEEE 802.11g, Zigbee and mobile networks 

based on their technological specifications. From the analysis three situations are identified 

where the technologies are considered limited. These limitations are, but not limited to, reach, 

latency, data rates and ability to communicate vehicle to vehicle (V2V). The four technologies 

are then compared by these limitations in a matrix. The result shows that ITS G5 and ZigBee has 

the best performance by its own but the combination of mobile networks and ITS G5 shows the 

highest possible performance.  
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1  INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, mål, avgränsningar och metodik för det utförda 

examensarbetet.  

1.1 Bakgrund 

Kraven på effektivitet, komfort och säkerhet ökar ständigt inom fordonsindustrin, detta samtidigt 

som kraven på hållbarhet hela tiden skärps. Ett alternativ för att uppnå detta, vilket många 

fordonstillverkare strävar efter idag, är att uppnå en högre nivå av autonomi. Ett autonomt fordon 

medför stora effektiviseringar, både praktiska och ekonomiska, då fordonet bland annat kan 

nyttjas dygnet runt utan behov av en betald förare. Autonoma fordon ställer däremot stora krav 

på dagens infrastruktur och teknikutveckling vilket är en anledning till att fullständigt autonoma 

fordon ännu inte finns på dagens vägar. För 30 år sedan saknades autonomi i fordon men 

utvecklingen fram till idag har kommit långt och i dagsläget finns autonomi till viss del i 

trafiken, exempelvis är många av dagens bilar utrustade med adaptiva farthållare och vissa bilar 

kan vara självstyrande under kortare perioder.  

 

De höga kraven på säkerhet i trafiken är krav som autonoma fordon måste uppfylla för att kunna 

bli en del av trafiken på allmänna vägar. En aspekt av trafiksäkerhet är hur utryckningsfordon 

snabbt ska kunna släppas fram i trafiken. I denna rapport skall därför ett förslag på ett 

systemkoncept för hur ett autonomt fordon kan identifiera ett utryckningsfordon tas fram.  

 

I dagsläget finns inga krav på hur autonoma fordon skall förhålla sig och kommunicera med 

utryckningsfordon. Däremot fick European Telecommunications Standards Institute, ETSI, 2014 

i uppdrag av regeringen att ta fram en standard för kommunikation för smarta fordon, ITS G5.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att genom studerande av tekniker som är aktuella idag, ta fram en 

lösning för hur ett autonomt fordon kan identifiera utryckningsfordon på allmänna vägar. Detta 

är nödvändigt för att uppnå ökad autonomi i trafiken, då det är en kritisk säkerhetsaspekt att 

utryckningsfordon snabbt ska kunna ta sig fram, även om det finns autonoma fordon på vägarna. 
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1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att föreslå den mest lämpade tekniken för hur ett autonomt fordon 

kan identifiera utryckningsfordon. För att motivera slutsatsen kommer rapporten behandla 

följande frågeställningar: 

 

 Vilka tekniker för trådlös kommunikation som används i dagsläget kan tillämpas för 

kommunikation mellan autonoma fordon och utryckningsfordon? 

 I vilka trafiksituationer finner man kritiska begränsningsfaktorer för kommunikation och 

vilka är dessa faktorer? 

 Kan en kombination av flera system uppnå bättre prestanda? 

 Kan befintliga system i autonoma fordon eller utryckningsfordon nyttjas för att uppnå bättre 

prestanda? 

 Vilken eller vilka tekniker är bäst lämpad för kommunikation mellan autonoma fordon och 

utryckningsfordon? 

1.4 Avgränsning 

Denna rapport kommer enbart att studera autonoma fordons möjlighet till att identifiera 

utryckningsfordon, följande avgränsningar ställs därmed upp i förhållande till rapportens 

målformulering: 

 

 Endast utryckningsfordon skall identifieras, andra fordon eller plötsliga faror och händelser 

utelämnas.  

 Rapporten behandlar endast identifiering av utryckningsfordon, hur det autonoma fordonet 

sedan agerar på den givna informationen utelämnas.  

 Rapporten förhåller sig enbart till svenskt klimat, dess trafik och svenska utryckningsfordon. 

Andra klimat eller eventuellt oförutsägbara händelser, såsom naturkatastrofer, tas ej i 

beaktning.  

1.5 Metodik 

Arbetet inleddes med ett planeringsstadium där problemet identifierades utifrån samtal med 

personer med verklig anknytning, och hög kompetens, inom automatisering och 

fordonsindustrin. Med avstamp i problemformuleringen bestämdes sedan vilka avgränsningar 

som var nödvändiga för att hålla arbetet inom en rimlig omfattning. 

 

En stor del av arbetet bestod av att genomföra en litteraturstudie kring autonoma fordon, de 

tekniker som används och de tekniker för kommunikation som finns tillgängliga idag. 

Informationen hämtades till största del från relevanta internetkällor samt publicerade artiklar och 

böcker.  

 

Utifrån den litteraturstudie som genomförts identifierades de begränsningar som fanns för trådlös 

kommunikation baserat på tre trafiksituationer. En jämförelsematris användes för att analysera 

de valda teknikernas prestanda utifrån de identifierade begränsningarna.  
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2  REFERENSRAM 

Detta kapitel är en sammanfattning av den information och kunskap som utgör utgångspunkten 

för arbetet. 

2.1 Autonomins nivåer 

För 30 år sedan befann sig samtliga fordon på de allmänna vägarna vid autonominivå noll, det 

vill säga att de saknade autonoma förmågor såsom parkeringsassistans eller adaptiv farthållare. I 

dagsläget har man däremot definierat fem olika nivåer som beskriver graden av autonomi hos ett 

fordon, dessa nivåer illustreras även i Figur 1: 

 

Nivå 1: Vid denna nivå har fordonet ett fåtal autonoma förmågor såsom parkeringsassistans. 

Föraren måste däremot alltid ha kontroll över fordonet. 

 

Nivå 2: Här kan fordonet styra över vissa funktioner såsom styrning, bromsning och farthållning, 

men enbart under en kortare period. Föraren måste alltid vara redo att ta över kontrollen.  

 

Nivå 3: Vid nivå 3 behöver endast föraren ta över kontrollen i plötsliga situationer som avviker 

från det normala.  

 

Nivå 4: Det är först vid nivå 4 fordonet kan operera helt självständigt, utan behov av en 

närvarande förare. Detta gäller dock i viss begränsad miljö och kan inte utnyttjas i samtliga 

situationer.  

 

Nivå 5: Här är fordonet fullständigt autonomt. Det krävs ingen närvarande förare och fordonet 

skall kunna operera självständigt i samtliga situationer.  

 

 

Figur 1. Nivåer av autonomi. (Drive Sweden, u.å.) 
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Nivå 3 anses ofta som den farligaste nivån då många förare lämnar allt för stor tillit till sitt 

fordon och förlorar uppmärksamhet på omgivningen. Målet är att uppnå nivå 5 även om detta 

kan anses svårt om inte omöjligt då fordonet måste kunna imitera samtliga mänskliga sinnen 

felfritt. Då nivå 3 kan anses farlig väljer många fordonstillverkare att undvika denna nivå helt 

och direkt gå till nivå 4. För att ett fordon skall kunna avancera till nivå 4 och operera 

självständigt på allmänna vägar krävs däremot att de skall kunna urskilja utryckningsfordon från 

civila fordon. (Drive Sweden, u.å.) 

2.2 RAKEL 

Det huvudsakliga kommunikationssystem som Sveriges utryckningsfordon använder i dagsläget 

är RAKEL (RAdioKommunikation för Effektiv Ledning). RAKEL bygger på digital 

Tetrateknik, som är en standard med höga krav på säkerhet och robusthet. RAKELs basstationer 

finns över hela landet och systemet täcker 99,84% av Sveriges yta. Utöver röstmeddelanden kan 

RAKEL användas för att sända information om position samt ta emot och skicka olika data. 

(MSB, 2011) 

 

Utryckningsfordon skickar sin position till SOS Alarm som ansvarar för larmnumret 112 i 

Sverige. SOS Alarm dirigerar sedan utryckningsfordon och personal till rätt plats vid en 

nödsituation. På grund av begränsningar i den radiobaserade kommunikationen uppdateras en 

enhets position endast en gång var 15–25 sekund med RAKEL. (Drive Sweden, u.å.) 

2.3 ITS G5 

I Europa syftar man på ETSI ITS G5 när man pratar om ITS vilket är en 

kommunikationsstandard som bygger på IEEE 802.11p. 802.11p, även kallat WAVE (Wireless 

Access in Vehicular Environments), är ett tillägg till IEEE 802.11-standarden vilket är den 

standard som används till Wi-Fi. 802.11p överför information med högfrekventa radiovågor och 

i Europa har frekvensbandet 5,9 GHz reserverats för detta ändamål (ITS Sweden, u.å.). ITS G5 

har en väldigt låg svarstid på 4 ms och en maximal överföringsförmåga på 54 Mb/s (Demmel et 

al., 2012; Abdeldime et al., 2014).  

 

Den höga frekvensen som används för 802.11p har däremot stor påverkan på radiovågornas 

räckvidd. En studie utförd av Chalmers universitet och Volvo jämför olika versioner av 802.11:s 

prestanda i gruvmiljö och däribland 802.11p. De tre olika scenarier som studerades var i öppen 

terräng, ovanför brottet med diverse hinder samt nere i brottet med en dammigare luft. Dessa tre 

situationer kan liknas med trafiksituationer där exempelvis olika hinder som påverkar prestanda 

kan jämföras med andra fordon. (Vernersson et al., 2013)  

 

Fall 1, undersökning vid klar sikt, visar att 802.11p kunde överföra information upp till 1 800 m 

innan dataförlusten ansågs för markant, se Figur 2 och Figur 3.  
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Figur 2. Total paketförlust vid klar sikt. (Vernsersson et al., 2013) 

 

 

Figur 3. Paketförlust beroende på avstånd vid klar sikt. (Vernersson et al., 2013) 

Fall 2 studerade prestandan utanför brottet med diverse hinder och visade att 802.11p är känslig 

mot hinder mellan givare och mottagare. Detta gjorde att en större mängd data förlorats, se Figur 

4 och Figur 5. 

 

 

Figur 4. Total paketförlust med hinder. (Vernersson et al., 2013) 
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Figur 5. Paketförlust beroende på avstånd med hinder. (Vernersson et al., 2013) 

Fall 3 studerade prestanda vid oren luft vilket i undersökningen motsvarade damm och partiklar 

men kan också jämföras med kraftig nederbörd och snöfall. Resultatet visade att mängden 

förlorade data motsvarade samma mängd som vid fall 2, se Figur 6 och Figur 7. 

 

 

Figur 6. Total paketförlust vid oren luft. (Vernersson et al., 2013) 

 

 

Figur 7. Paketförlust beroende på avstånd vid oren luft. (Vernersson et al., 2013) 
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2.4 Andra versioner av 802.11 

Tidigare nämnda IEEE 802.11p är inte den enda variant av standarden som bygger på IEEE 

802.11. Denna standard är en samling av standardprotokoll för WLAN (Wireless Local Area 

Networks). Beroende på vilken av dessa standarder man syftar på skiljer ofta dess olika 

tillämpningsområden och vilken frekvens de använder. 

 

802.11g är en av de mer vanligt förekommande och är en av de standarder som används till 

dagens Wi-Fi (Wi-Fi 3). 802.11g använder sig av frekvensbandet 2,4 GHz och har en maximal 

överföringsförmåga på 54 Mb/s (Intel, u.å.). Dess svarstid ligger generellt under 80 ms 

(Kronborg Agesen et al., (u.å.). 

 

Studien om 802.11:s prestanda i gruvmiljö analyserade även 802.11g vilket visade att, trots den 

lägre frekvensen, så upplever 802.11g en större förlust av data på längre avstånd och stora 

förluster av data efter 1000 m, se Figur 3. Studien visade även att 802.11g presterade sämre i 

oren luft, se Figur 6 och Figur 7. Däremot presterade 802.11g bättre än 802.11p i fallet med olika 

hinder, se Figur 4 och Figur 5.  

2.5 ZigBee 

ZigBee används vanligen för WPAN (Wireless Personal Area Networks) och jämförs ofta med 

det mer kommersiellt använda Bluetooth. ZigBee bygger på en liknande standard som ITS G5 

vid namn IEEE 802.15.4 och i Europa använder ett frekvensband vid 868 MHz (ZigBee 

Alliance, 2012). På grund av dess lägre frekvens uppstår lägre energiförluster vid överföring på 

längre sträckor vilket medför att ZigBee kan användas på längre avstånd. Detta visas även i 

Figur 2 och Figur 3 där Zigbee upplever liknande störningar som 802.11p på längre avstånd och 

uppnår en räckvidd på 1 800 m. Dess lägre frekvens resulterar även i en lägre energiförlust då 

den passerar genom olika medium. Detta gör att en mindre mängd data går förlorad vid 

användning genom hinder och oren luft vilket även presenteras i Figur 4-7.  

 

Nackdelen med ZigBee är att dess lägre frekvens begränsar dess överföringsförmåga. För den 

frekvens som används i Europa är överföringsförmågan för ZigBee begränsad till 20 kb/s 

(Hughes 2015). ZigBee använder sig däremot av andra frekvenser i andra delar av världen och 

den globala standarden är ansatt till frekvensbandet 2,4 GHz. Denna högre frekvens medför en 

överföringsförmåga på 250 kb/s (Hughes 2015). Detta är däremot samma frekvensband som 

ovan nämnt används av IEEE 802.11g men även 802.11b/n/ax samt Bluetooth. Användning av 

detta frekvensband innebära därmed att ZigBee, Wi-Fi och Bluetooth skulle störa varandras 

signaler. Överlappning av ZigBee:s och Wi-Fi:s olika kanaler visas i Figur 8. Vid användning av 

maximal överföringsförmåga har ZigBee en svarstid på 60 ms. Denna svarstid kan däremot 

halveras om den använda överföringshastigheten begränsas. (Silicon Labs, u.å.)  
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Figur 8. Överlappning av Zigbee:s och Wi-Fi:s frekvenskanaler (Röd – ZigBee, resterande färger – Wi-Fi). (Crane, 

2018) 

2.6 Sensorer 

Ett autonomt fordons sensorer måste kunna uppfatta fyra parametrar: bild, avstånd, rörelse och 

3D-känsel (Kala, 2016). För att sensoruppsättningen ska kunna uppfatta alla dessa parametrar 

behöver flera olika typer av sensorer kombineras. Vilka sensorer som är aktuella idag beskrivs 

mer nedan.  

 

2.6.1 Bildsensorer 

Bildsensorer är den vanligaste typen av sensorer i autonoma fordon. Denna typ av sensor består 

av en kamera som tar en bild av situationen som fordonet befinner sig i som sedan kan tolkas 

med hjälp av mjukvara. Bildsensorer är så kallade passiva sensorer, de påverkar inte den miljö 

den befinner sig i utan använder istället information som redan finns i omgivningen, till exempel 

ljus som registreras i en kamera (Bertozzi et al., 2000). Bildsensorer är viktiga för att fordonet 

ska kunna skilja på om det exempelvis är gångtrafikanter på ett övergångsställe eller ett annat 

fordon samt för att avläsa skyltar (Kala, 2016). Ett exempel på användning av bildigenkänning 

från Nvidia kan ses i Figur 9. 

 

 

Figur 9. Bildigenkänning från Nvidia:s ADAS-system. (Nvidia, u.å.) 

De kameror som används till bildsensorer är ofta känsliga för vilka ljusförhållanden och 

väderförhållanden som råder och är inte optimala för att avgöra på vilka avstånd objekt i bilden 

befinner sig. En annan kritisk nackdel med bildsensorer är att det krävs mycket datorkraft för att 

använda bildigenkänning. (Van Brummelen et al., 2018) 
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2.6.2 Avståndssensorer 

Avståndssensorer används tillsammans med bildsensorer för att kunna avgöra avståndet till de 

objekt som bildsensorerna identifierat. Dessa typer av sensorer kompletterar därmed varandra för 

att ge fordonet en 3D-bild av omgivningen. Avståndsmätning är ett måste i autonoma fordon då 

det är nödvändigt för att fordonet ska kunna förhålla sig till hinder och andra fordon på vägen. 

Dessa sensorer är däremot begränsade till just avståndsmätning och har ingen 

tvåvägskommunikation mellan hinder och andra fordon på vägen.  

 

De vanligaste typerna av avståndssensorer i fordon är SONAR, RADAR och LIDAR. Dessa 

sensorer fyller samma funktion och bygger på samma princip där en sensor sänder ut en signal 

som sedan reflekteras mot ett objekt tillbaka till sensorn. Genom att veta vid vilken hastighet den 

utsända signalen färdas genom luften och tiden det tar innan sensorn registrerar den reflekterade 

signalen, kan avståndet till objektet beräknas som produkten av hastigheten och halva den 

uppmätta tiden. Det som skiljer dessa sensorer från varandra är vilken typ av signal som skickas 

ut, SONAR skickar ut ultraljud, RADAR använder radiovågor och LIDAR använder ljus (Kala, 

2016). Sensorer som skickar ut en signal i omgivningen för att mäta data kallas aktiva sensorer 

till skillnad från bildsensorer som är passiva sensorer (Bertozzi et al., 2000). 

 

SONAR, RADAR och LIDAR fungerar bra till att mäta direkta avstånd dock finns flera 

begränsningar. LIDAR fungerar sämre vid nederbörd, SONAR fungerar endast bra på korta 

avstånd och RADAR fungerar dåligt på väldigt korta avstånd. RADAR har däremot visat sig 

fungera bra i de flesta väderförhållanden (Van Brummelen et al., 2018). En annan kritisk aspekt 

för användning av dessa typer av sensorer är att de är just aktiva sensorer. Detta gör att det kan 

uppkomma störningar i trafikerade miljöer där många fordon använder samma sensortyp då de 

registrerar varandras utsända signaler (Bertozzi et al., 2000). 

 

Avståndssensorer kan även användas för att få en 3D-bild av omgivningen, till exempel 3D-

LIDAR. Detta fungerar genom att man låter avståndssensorn rotera och mäta avstånd till punkter 

i sensorns omgivning. Detta ger en punktkarta som representerar världen runt om sensorn, ett 

exempel kan ses i Figur 10 nedan. (Kala, 2016) 

 

 

Figur 10. Exempel på bild från 3D-LIDAR. (Wikipedia Commons, 2017) 
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2.6.3 Satellitnavigering 

För att autonoma fordon ska veta var i världen de befinner sig och veta var de ska åka måste de 

ha tillgång till någon typ av navigationsverktyg. Det vanligaste systemet för navigering är i 

dagsläget det amerikanska GPS (Global Positioning System) som är en typ av 

satellitnavigeringssystem. Det finns även andra satellitnavigeringssystem till exempel europeiska 

Galileo och det ryska Glonass (Global Navigation Satellite System), de fungerar dock efter 

samma princip. (Nationalencyklopedin, Satellitnavigation, u.å.)  

 

Genom att satelliter som kretsar runt jorden skickar ut signaler om tid, sin identitet och position 

kan mottagarens position bestämmas genom jämförelse av hur lång tid det tar för signaler från 

olika satelliter att nå mottagaren (Nationalencyklopedin, GPS, u.å.). För att 

positionsbestämningen ska fungera måste den signal om tid som satelliterna skickar ut vara 

mycket precis, varför satelliterna är utrustade med atomur som synkroniseras med en 

markstation. Principen som bygger på jämförelse av den tid som det tar för signaler från olika 

satelliter att nå mottagaren förutsätter också att ett flertal satelliter alltid befinner sig ovanför 

horisonten. Detta medför att systemet begränsas i tunnlar och på andra platser där himlen är 

skymd (Kowoma, 2009). Figur 11 illustrerar principen för systemet.  

 

 

Figur 11. Illustration av satellitnavigeringssystem. (Nationalencyklopedin, Satellitnavigation, u.å.) 

En kombination av positionsbestämning med kartor resulterar i ett kraftfullt navigeringsverktyg 

som i stor utsträckning används världen över. Inom fordonsindustrin används vägkartor 

tillsammans med positionsbestämningen som ett hjälpmedel för att planera och följa rutter 

mellan olika önskade destinationer. 
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2.7 Mobilnät 

Sveriges mobilnät har utvecklats under en längre period och oavsett om man fokuserar på den 

tidigare generationen, 3G, eller dagens generation, 4G, så har dem täckning i nästintill hela 

landet, se Figur 12. Detta medför att räckvidden för mobilkommunikation kan anses obegränsad 

så länge både avsändare och mottagare är uppkopplad till nätet.  

 

 

Figur 12. Täckningskarta för Telias 3G och 4G i Sverige. (Telia, u.å.) 

Mobilkommunikation bygger, likt ITS G5, på överföring av information med hjälp av 

radiovågor. Beroende på operatör och geografisk position brukar mobilnätet många olika 

frekvensband och i Sverige sträcker de sig från 450 MHz till 2 600 MHz (Induo, u.å.). De lägre 

frekvenserna används i störst utsträckning i glesbebyggda områden för att uppnå längre räckvidd 

medan de högre frekvenserna används i tätort för att tillföra en högre överföringshastighet. På 

grund av detta kan överföringsförmågan för mobilkommunikation variera. 2017 var 

medelhastigheten att ta emot data 31 Mbits/s och att skicka 10 Mbits/s (Internetstiftelsen, 2017).  
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En nackdel med mobilkommunikation är dess svarstid. Svarstiden för 4G ligger på 45 

millisekunder i goda förhållanden men påverkas av avståndet mellan avsändare och mottagare. 

Sträckan mellan avsändare och mottagare är däremot inte den enda anledningen till förlängd 

svarstid. Vid överföring på längre avstånd måste signalen passera flera olika routrar och den tid 

det tar för dessa att behandla signalen påverkar svarstiden negativt. Mobilnät anses vara det 

långsammare alternativet för trådlös dataöverföring och jämförs med andra tekniker i Figur 13. 

(Internetstiftelsen, 2016)  

 

 

Figur 13. Svarstider för olika internettekniker. (Internetstiftelsen, 2016) 
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3  GENOMFÖRANDE OCH RESULTAT 

Detta kapitel beskriver genomförandet och resultatet av arbetet.  

3.1 Identifiering av situationer 

För att bestämma de krav som ställs på systemet identifieras tre olika situationer som fordonet 

vanligtvis befinner sig i. Dessa situationer sammanfattar de typiska problem som kan uppstå i 

trafiken, de begränsar dock ej systemet till dessa. 

 

Situation A – Tunnel: 

Vägtunnlar är vanligt förekommande, både på motorvägar men även i stadstrafik. Då tunnlar 

omsluts av tjocka väggar och ofta byggs under marknivå begränsas kommunikationen utifrån. Ett 

vardagligt exempel på detta är att radion börjar brusa. Sveriges längsta tunnel, södra länken, är 

4,6 km lång vilket ställer höga krav på ett system som kan överföra information trots dessa 

begränsningar. I en del av dagens tunnlar finns förstärkare som ska underlätta kommunikation i 

tunnlar. I denna situations bortses från detta och att därmed når ingen information utifrån in i 

tunneln. 

 

Denna situation ställer därmed krav på att systemet: 

 Kan användas direkt mellan fordon (V2V). 

 

Situation B – Tät trafik: 

En annan situation som systemet måste klara av är när fordonet befinner sig på platser med 

många andra fordon. Denna situation är vanlig och uppkommer exempelvis i stadsmiljö i form 

av bilköer eller i stora vägkorsningar. Denna typ av situation kräver att systemet fungerar i 

miljöer där störningar från många andra fordon med samma eller andra system kan påverka 

räckvidd och responstider.  

 

Denna situation ställer därmed krav på att systemet: 

 Har hög störningstålighet. 

 Klarar av att sända genom eller förbi många fysiska hinder, exempelvis andra fordon. 

 

Situation C - Motorväg med mindre trafik: 

En tredje situation är färd längs motorväg vilket är vanligt för de flesta vägtransporter. 

Hastigheterna på motorvägar är ofta högre vilket ställer höga krav på att det autonoma fordonet 

får information från utryckningsfordonet i god tid. 

 

Denna situation ställer därmed krav på att systemet: 

 Har god räckvidd. 

 Har en låg svarstid.  
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3.2 Val av system 

Vid valet av system utesluts sensorer som primärt system. Enligt referensramen är den typ av 

sensorer som kan identifiera utryckningsfordon bildsensorer. Dess begränsningar i räckvidd, 

behov av fri sikt och datorkraft gör att sensorer istället väljs som komplement till det primära 

systemet för att öka robustheten. Även GPS väljs som komplement till systemet då användandet 

av GPS enskilt inte överför någon information mellan fordonen. GPS kombineras istället med 

mobilnät för att kunna meddela position och annan information mellan fordonen.  

 

De system som därmed utvärderas är ITS-G5, 802.11g, ZigBee samt mobilnät.  

3.3 Kravanalys 

Utifrån de tre situationerna ovan sammanfattas de krav som ställs på systemet i Tabell 1 nedan 

och utifrån referensramen tolkas hur de olika teknikerna förhåller sig till dessa. Utöver de 

situationsspecifika kraven inkluderas även mer generella krav där de olika teknikernas 

förhållande till överföringsförmåga och robusthet mot nederbörd sammanställs.  

 

Tabell 1. Teknikers förhållande till identifierade krav. 

 

Krav/Teknik [enhet] ITS G5 802.11g ZigBee Mobilnät 

Svarstid [ms] 4 < 80 60 > 45 

Räckvidd [m] 1 800 1 000 1 800 Obegränsad 

Passera hinder Ok Ok Mycket bra Mycket bra 

Överföringsförmåga 54 Mb/s 54 Mb/s 20/250 kb/s 10 Mb/s 

Direktkommunikation Ja Ja Ja Nej 

Störningstålighet Bra Ok Ok Bra 

Nederbörd Ok Mindre bra Mycket bra Mycket bra 

 

Utifrån sammanställningen i Tabell 1 ovan ställs en ny tabell upp som jämför teknikerna 

sinsemellan. I jämförelsen används en skala på 1 - 5 där 1 motsvarar ej tillräcklig medan 5 

motsvarar mycket väl presterande. 0 används i för det krav där tekniken anses oanvändbar.   
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Tabell 2. Jämförelsematris. 

 

Krav/Teknik ITS G5 802.11g ZigBee Mobilnät 

Svarstid 5 4 4 3 

Räckvidd 4 3 4 5 

Passera hinder 3 4 5 5 

Överföringsförmåga 5 5 3 5 

Direktkommunikation 5 5 5 0 

Störningstålighet 4 3 3 4 

Vädertålighet 3 2 5 5 

     

∑ 29 26 29 27 

 

Utifrån Tabell 2 ser vi att ITS-G5 och ZigBee presterar likvärdigt medan 802.11g presterar 

sämst. Utöver detta ser man även att mobilnät hade presterat bäst om man bortsåg från kravet om 

direktkommunikation. 

 

Ett ytterligare sätt att uppnå högre totalsumma är att kombinera två eller flera av de tekniska 

systemen. Då mobilnät presterar högst bortsett från direktkommunikation skulle denna teknik 

kunna kombineras med en av de andra teknikerna som presterar bättre inom just denna punkt. 

Med avstamp från detta studeras två olika typer av system, ett lokalt och ett globalt. 

3.4 Globalt system 

Då mobilnät presterar bäst bortsett från direktkommunikation kan detta användas som ett mer 

globalt system. Detta systemets syfte blir att stå för kommunikation när direktkommunikation 

inte är nödvändigt, exempelvis på längre avstånd. Då mobilnät har en nästintill obegränsad 

räckvidd medför även detta att det kan användas för ytterligare planering. En stor del av 

utryckningsfordon följer en förutbestämd rutt som planerats med hjälp av GPS-verktyg. Denna 

planerade rutt kan skickas, med hjälp av mobilnät, till det autonoma fordonet så även dess rutt 

kan planeras för att undvika utryckningsfordonet helt och hållet. 

3.5 Lokalt system 

De två punkter som mobilnät presterar sämre i är dess svarstid och möjlighet till 

direktkommunikation. Dessa två krav är desto viktigare att uppfylla på korta avstånd då 

fordonens positioner relativt varandra blir desto viktigare och måste därmed uppdateras oftare. 

Det lokala systemet skall även kunna fungera självständigt om mobilnät saknar täckning 

exempelvis på grund av en tunnel. De andra teknikerna jämförs i Tabell 3 nedan med avseende 

på svarstid och möjlighet till direktkommunikation. 
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Tabell 3. Jämförelse av svarstid och direktkommunikation. 

 

Krav/Teknik ITS G5 802.11g ZigBee 

Svarstid 5 4 4 

Direktkommunikation Ja Ja Ja 

 
Då alla de återstående teknikerna har möjlighet till direktkommunikation jämförs dessa med 

avseende på svarstid där ITS G5 presterar bäst. 

 

En kombination av mobilnät och ITS G5 kan nu ställas upp i en liknande jämförelsetabell som 

ovan enligt Tabell 4. 

 

Tabell 4. Jämförelse av kombinerad lösning. 

 

Krav/Poäng ITS G5 + Mobilnät 

Svarstid 5 

Räckvidd 5 

Passera hinder 5 

Överföringsförmåga 5 

Direktkommunikation 5 

Störningstålighet 4 

Vädertålighet 5 

  

∑ 34 

 

Tabell 4 visar att kombinationen av ITS G5 och mobilnät uppnår 5 poäng mer än någon av 

teknikerna uppnår självständigt. Samtidigt så ser man att samtliga krav är väl uppfyllda där 

endast störningstålighet avviker från högsta möjliga poäng.   
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4  DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

4.1 Diskussion 

Att ITS G5 uppnådde bäst resultat var något som var väntat då denna teknik redan avsatts för 

utveckling till standard i Europa. Något som inte tas upp i genomförandet är att både ITS G5 och 

ZigBee skulle kunna anses uppnå tillräckliga resultat för att enskilt stå för kommunikationen 

mellan utryckningsfordon och autonoma fordon. Att enbart använda ett system är däremot 

omotiverat då en kombination av minst två uppnår högre prestanda och ökad robusthet. Flera 

olika kombinationer skulle däremot kunna jämföras med två eller flera system. Andra 

kombinationer skulle däremot inte kunna uppnå högre resultat än den presenterade då endast 

störningstålighet avviker från 5 poäng, vilket ingen av teknikerna uppnår. Det skulle däremot 

kunna motiveras att störningståligheten uppnår 5 poäng med fler system då det finns fler kanaler 

att kommunicera mellan.   

 

Poängsättningen går däremot att diskutera då de olika kraven hade kunnat viktats annorlunda och 

eventuellt ändrat resultatet av Tabell 2. En analys av enbart Tabell 1 stärker däremot projektets 

slutsatser och den valda poängsättningen. 

4.2 Slutsatser 

 Vilka tekniker för trådlös kommunikation som används i dagsläget kan tillämpas för 

kommunikation mellan autonoma fordon och utryckningsfordon? 

 

I dagsläget är kommunikation med radiovågor vanligast förekommande. Några av dessa som 

redan används storskaligt och kan tillämpas för autonoma fordon och utryckningsfordon är 

IEEE 802.11p, 802.11g, ZigBee och mobilnätet. Utöver dessa används sensorer i autonoma 

fordon och kommunikationssystemet Rakel av utryckningsfordon vilket kan används som 

komplement till tidigare nämnda system.  

 

 I vilka trafiksituationer finner man kritiska begränsningsfaktorer för kommunikation och 

vilka är dessa faktorer? 

 

De identifierade trafiksituationerna som ställer specifika krav för kommunikation är i tunnlar, 

vid tät trafik och vid högre hastigheter då fordon befinner sig på långa avstånd från varandra. 

De faktorer som begränsar trådlös kommunikation anses vara räckvidd, överföringsförmåga, 

svarstid, störningstålighet, väderkänslighet, signalens förmåga att passera hinder samt 

förmåga till direktkommunikation mellan de kommunicerande fordonen.  
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 Kan en kombination av flera system uppnå bättre prestanda?  

 

Ja, enligt resultatet har en kombination av mobilnät och 802.11p en bättre prestanda än vad 

något av systemet i jämförelsen har enskilt.  

 

 Kan befintliga system i autonoma fordon eller utryckningsfordon nyttjas för att uppnå bättre 

prestanda? 

 

Ja, till exempel positionering med hjälp av satellitnavigering som är en förutsättning för det 

system med mobilnät som valts i resultatet. Även olika typer av sensorer som finns i 

autonoma fordon kan användas som komplement för att på kortare avstånd komplettera 

systemet samt utöka robustheten.  

 

 Vilken eller vilka tekniker är bäst lämpad för kommunikation mellan autonoma fordon och 

utryckningsfordon? 

 

Resultatet visar att en kombination av 802.11p och mobilnät tillsammans med GPS är den 

bäst lämpade lösningen för kommunikation mellan autonoma fordon och utryckningsfordon. 
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5  REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer för mer detaljerade lösningar och framtida arbete. 

5.1 Pris och tillgänglighet 

Något som uteslutits i jämförelsen under genomförandet är vad de olika teknikerna skulle kosta 

att införskaffa och implementera på nationell nivå. Pris är något som kan vara en väldigt 

begränsande faktor vid val av teknik och kan delas upp i kostnader för varje fordon att 

införskaffa systemet men även den kostnad som uppstår att bygga ut infrastruktur för vald 

teknik. Med detta i åtanke anses kombinationen av mobilnät och ITS G5 som en bra lösning då 

det mobila nätets infrastruktur redan anses väl utvecklat. Fortsättningsvis är ITS G5 en standard 

som i dagsläget är under utveckling och då antas vara ekonomiskt försvarbart. För att motivera 

detta krävs däremot fortsatt analys av de olika teknikerna och deras förhållande till varandra 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv.  

5.2 Säkerhet 

Då detta system är avsatt för trafiksäkerhet och kommunikation avsedd för att styra autonoma 

fordon kan inte systemets säkerhet uteslutas. Det skall inte vara möjligt för utomstående att 

påverka systemet negativt och då samtliga av de system som jämförts ovan bygger på radiovågor 

finns det potentiella hot från att andra aktörer kan påverka dessa signaler. De olika teknikernas 

tillgänglighet för gemeneman påverkar säkerheten där exempelvis mobilnätet är tillgängligt för 

alla. Förslag på ökad säkerhet för dessa system kan vara att avsätta frekvensband för dessa som 

är förbjudna för allmänheten. Radiovågor går även att krypteras vilket de görs, till viss grad, för 

samtliga jämförda teknikerna. Detta garanterar däremot inte systemets säkerhet och något som 

bör studeras under fortsatt arbete.  

 

Något som även skulle kunna analyseras ytterligare för att uppnå ett säkrare system är att 

utesluta kommunikation mellan utryckningsfordon och autonomt fordon och istället ge de 

autonoma fordonen möjligheten till att identifiera utryckningsfordon på egen hand med 

förslagsvis sensorer. Detta kräver däremot fortsatt utveckling av sensorers möjlighet att 

införskaffa tillräcklig information. Nackdelen med användning av enbart sensorer är möjligheten 

för utomstående att påverka dessa oavsett om det är ljud-, ljus- eller bildsensorer.  

5.3 Ytterligare teknik 

I detta projekt jämförs ITS G5, 802.11g, ZigBee och mobilnät. Dessa fyra valdes utifrån deras 

användningsområden och deras tidigare bevisade möjlighet till storskalig användning då dem 

redan används i liknande syften. Dessa tekniker är däremot inte de enda möjliga för trådlös 

kommunikation. Bluetooth liknar ZigBee och används i stor utsträckning för trådlös överföring 

men är något som inte tas upp i denna rapports genomförande utan utelämnas för fortsatt arbete. 

Även andra varianter av IEEE 802.11 skulle kunna jämföras då dessa ständigt utvecklas. 
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