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Skandinaviska fakta

Vägmarkering 
statliga vägar 
370MNOK 
(2017)

Vägmarkering 
statliga vägar ca 
250MSEK (2019)



Transporter inom EU

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/passenger-and-freight-demand-projections/figure-8.1-term-2009/image_original
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Europeiskt arbete på 
trafiksäkerhet
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Europeiskt arbete på 
trafiksäkerhet
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ADAS potential på 
trafiksäkerhet, USA



Målsättning för Danmark?



Propositionen kring 
självkörande fordon 
dröjer

SVMF har lämnat ett remissvar på 
utredning i förra året. Senaste status 
från regeringskansliet är att arbetet 
med propositionen fortgår. De förslag 
som berör olika former av försök i 
skarp trafik kommer prioriteras. Men 
andra delar som också berör 
internationella regelverk när det 
gäller självkörande fordon ligger 
fortfarande långt fram och regeringen 
kan i dagsläget inte ge någon exakt 
tidpunkt när en proposition i frågan 
kommer att läggas.
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Målsättning för Sverige?
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Europeiskt arbete på 
trafiksäkerhet
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Europeiskt arbete på 
trafiksäkerhet
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TC226/WG12
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TC226/WG12
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TC226/WG12
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TC226/WG12
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Prognos på andelen AV
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Prognos på andelen AV
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Kombination av autonom och
manuell körning

ODD Operational design domain
Operating conditions under which a given driving automation system or feature thereof is specifically 
designed to function, including, but not limited to, environmental, geographical, and time-of-day restrictions, 
and/or the requisite presence or absence of certain traffic or roadway characteristics”. (SAE 2018)
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Kombination av autonom och
manuell körning
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Time to get your 
Roads Markings ready (USA)
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Time to get your 
Roads Markings ready (USA)
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Tillståndsmätningar Sverige
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Tillståndsmätningar Sverige



23

Tillståndsmätningar 
Skandinavien

Retroreflexion Torrt
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ERF rekommendation



 Förtydliga strategin för vägmarkering inom NMF
 Produkt certifiering 
 Entreprenör certifiering
 Asset management

 Initiera Projekt - ADAS förutsättningar i Norden

 Arbeta med SVMF för att skapa relevant databas för registrering av 
entreprenadarbete (inkl certifierade produkter och mängder)

 Arbeta med konkreta förslag på utformning av vägmarkering i 
förhållande till CAV’s

 Arbeta för 3 års extraordinär budget på vägmarkering för att 
supportera CAV’s och nollvisionen 
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Förslag på arbete till NMF
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