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1 Inledning
Det är många aktörer som bidrar till utvecklingen av transportsystemet i Sverige. Dessa aktörer
är myndigheter, företag, forsknings- och utbildningsorganisationer, storstäder och andra som
har ansvar för, intresse av eller agerar inom det område som den nationella ITS-strategin och
dess handlingsplaner täcker. För att Sverige som land ska kunna möta framtidens krav och
behov och framgångsrikt använda ITS som verktyg, behöver alla aktörer bidra med resurser
till utvecklingen utifrån sina särskilda ansvar och uppdrag.
Den nationella ITS-strategin utgör en överordnad inriktning över vad som tillsammans måste
åstadkommas för att Sverige ska kunna ta en framträdande roll i utvecklingen av ett hållbart
transportsystem, genom Sveriges innovationsförmåga inom utveckling och användning av
digitaliseringens möjligheter.
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2 Krav och behov från omvärlden
För den globala utvecklingen är några trender tydliga. Befolkningen växer och åldras, urbaniseringen och digitaliseringen ökar, klimatet förändras och nya aktörer driver utvecklingen.
Denna utveckling kommer också att få stor inverkan på transportsystemets utformning och
användning.
•

Belastningen blir hårdare när transporterna ökar och koncentreras. Generellt förutses
trafiken fortsätta att öka, framförallt i befolkningstäta områden.

•

Transportsystemet integreras allt mer – gränserna mellan länder och trafikslag suddas ut.
Regler och standarder harmoniseras och infrastrukturen knyts ihop.

•

Bilberoendet minskar i städerna. Bilen håller på att få en förändrad roll i städernas transportsystem beroende på flera olika samverkande faktorer. Bilpooler och hyrbilssystem blir
vanligare. Autonoma fordon väntas slå igenom på sikt. Det kollektiva resandet ökar särskilt
i lokal- och regionaltågstrafiken. Många kommuner har valt att prioritera framkomligheten
för gående, cyklister och kollektivtrafikfordon i städerna.

•

En ny era i stadsplaneringen. Städernas centrala delar har blivit viktiga mötesplatser och
mer efterfrågade som boende- och arbetsmiljö än tidigare. Gator och offentlig miljö platser
används inte bara för transporter. Trafikmiljöerna behöver kunna fungera för flera olika
funktioner samtidigt.

•

Transportsystemet blir allt mer uppkopplat. E-samhället förändrar både resmönster och
varutransporter. Ökad automatisering ställer nya krav på fordon, informationssystem och
infrastruktur. Efterfrågan på digital information, ofta i realtid, ökar efterhand som olika
enheter kopplas upp. Lagar och regler behöver ses över.

•

Kraven på anpassningar till miljö och förändrat klimat skärps. Utsläppen från transporter
är en växande global utmaning. Tekniska lösningar kommer att bidra till minskade utsläpp,
men de kommer sannolikt inte att leda till tillräckligt stora och snabba minskningar. Kraven
på kvalitet i utemiljön ökar när städernas folkmängd växer och städerna blir tätare.
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3 Möjligheter för transportsystemet
Sverige befinner sig i en samhällsutveckling där bland annat digitaliseringen ger nya förutsättningar och möjligheter. I Sverige ser vi framtida lösningar gällande autonoma fordon, automatiserad körning, nya transporttjänster och samverkansformer mellan olika aktörer. En förutsättning för ökad digitalisering av transportsystemet är att systemets olika delar (infrastrukturen, fordonen och användarna) är uppkopplade och kan ta emot och sända information fortlöpande.
Digitaliseringen kräver satsningar på forskning, där fordonstillverkare samverkar med lagstiftare,
nationella och internationella myndigheter, och övriga intressenter.
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4 Mål och inriktning
Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Den nationella ITS-strategin ska bidra till att uppnå målen, genom att använda digitaliseringens möjligheter. Visionen
lyder: “Leading the way by innovative transport solutions”.
Visionen omfattar inte bara teknik och system; den omfattar i lika stor utsträckning regelgivning,
planeringssystem, affärsmodeller och finansieringsformer. För att skapa förutsättningar till stöd
för visionen krävs att:
•

politiken skapar förutsättningar genom att sätta mål och ge resurser för utveckling av transportsystemet.

•

svenska myndigheter bidrar och ger förutsättningar genom att planera och investera i utvecklingen av transportsystemet, i en tydlig och transparent process.

•

svensk akademi erbjuder utbildning på internationellt hög nivå, och att svenskt näringsliv
satsar på produktutveckling och forskning med målet att vara ledande leverantörer av
system och tjänster.

•

myndigheter, näringsliv och akademi har samarbetsformer för att nå gemensamma mål.
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5 Strategiska principer
För att visionen ska kunna uppnås har nedanstående inriktningar för utveckling av samtliga
prioriterade områden, se 6 nedan, fastställts.
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•

Digitaliseringen av transportsystemet ska i första hand bygga på befintlig infrastruktur för
it och telekommunikation.

•

Tjänster och system ska vara nationella och beprövade, och så långt som möjligt standardiserade och interoperabla med lösningar inom EU.

•

Tjänster och system ska utvecklas med höga krav på personlig integritet och säkerhet.

•

Tjänster och system ska vara användarvänliga och tillgängliga.

•

Data ska vara öppna och finnas tillgängliga på ett enkelt sätt för utveckling och innovation.

6 Strategins prioriterade områden
Nedan beskrivs kort prioriterade strategiska områden i handlingsplanen.
Självkörande fordon
Målet är att Sverige år 2020 har en internationell särställning inom området självkörande
fordon, och att det finns nödvändig lagstiftning och regelverk. Sverige genomför världens mest
avancerade försök med självkörande bilar i verklig trafik och uppfattas internationellt som den
bästa platsen för avancerade tester.
Uppkopplade och samverkande system – C-ITS
Uppkopplade och samverkande system innefattar system för kommunikation mellan fordon
samt mellan fordon och väginfrastruktur. År 2020 har Sverige de bästa förutsättningarna för
utveckling, demonstration, validering och produktion av lösningar för C-ITS.
ITS i planeringsprocessen
År 2020 är Sverige ett internationellt föredöme där ITS är en naturlig del av ordinarie arbetssätt
i planeringsprocessens olika steg. Kunskapen om fördelarna med ITS är mycket god och effektsambanden används som underlag för beslut om nya åtgärder i infrastrukturen.
Mobilitet som tjänst
När det gäller mobilitet som tjänst (Mobility as a Service, Maas) ska tekniska, affärsmässiga,
infrastrukturella och juridiska hinder fram till år 2020 vara lösta för att en fullskalig etablering
av mobilitet som tjänst ska finnas i svenska städer samma år.
Kollektivtrafik
År 2020 finns en nationell öppen och dynamisk databas med realtidsinformation om kollektivtrafiken. Databasen används för användarvänliga tjänster för reseplanering och betalning, för
individanpassade resor.
Trafikledning
Målet är att kunna styra transportsystem som omfattar flera trafikslag, efter gemensamma
strategier. År 2020 är Sverige ledande med ett nationellt övergripande trafikledningssystem
som styr flera andra system för samordnad övervakning och styrning av vägtrafiken.
Intelligenta godstransporter
Digitaliserade godstransporter för alla transportsätt, automatiserade godsbärare och högkapacitetstransporter är naturliga inslag i planeringen och utförandet av det effektiva transportsystemet.
Trafikantinformation
Målsättningen fram till år 2020 är dels att vi uppfyller kraven enligt ITS-direktivet, dels att
åtkomstpunkterna inom EU följer gemensamma standarder och att Sverige är drivande i att
utveckla nya standarder.
Citylogistik
År 2020 har vi teknik som stödjer effektivisering av godstransporter i urbana områden och kunskap om och kontroll över hur godstransporter rör sig i staden. Utvecklingen är ett samarbete
mellan marknadens aktörer som ger förutsättningar för demonstrationsprojekt i verklig miljö.
Oskyddade trafikanter
År 2020 har Sverige gått från att vara ledande inom viss gång- och cykelforskning till att vara
ledande inom området oskyddade trafikanter och ITS. För att nå målet ska perspektivet på
oskyddade trafikanter vara ett krav i alla ITS-projekt som fått statlig medfinansiering.
9

7 Strategins förutsättningsskapande områden
Nedan beskrivs kort de förutsättningsskapande områdena. Dessa områden berör flertalet av
de prioriterade strategiska områdena.
En myndighetsarena för regelverksutveckling
Det finns en plattform för nationell myndighetssamverkan, för de myndigheter som berörs
och som kan påverka utvecklingen av regelverket inom ITS-området.
Kunskap och kompetensförsörjning
Sverige har ett kunskapsläge i internationell toppklass om digitalisering inom transportsektorn
och vi är ledande i europeiska aktiviteter. Effekterna av ITS är kända där riktade åtgärder ger
önskat resultat.
Behovsdrivna försöksområden
Sverige har de bästa förutsättningarna för att utveckla, demonstrera och validera ny teknik.
Storskalig nationell implementering i verklig miljö föregås av småskaliga lokala piloter i simulerad miljö nära våra storstäder. Samverkan är och har varit nyckeln till framgång.
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8 Implementering och genomförande
Aktiviteter inom handlingsplanerna kommer att genomföras av olika aktörer, som var och en
har sina specifika villkor och prioriteringsgrunder för delaktighet. Nedan följer områden som är
särskilt viktiga för att lyckas driva utvecklingen mot den uppsatta visionen.
•

I planeringsprocessen, med fyrstegsprincipen, behöver det säkerställas att digitala lösningar får komma in som möjliga lösningar i planerna. Detta ska säkerställas av Trafikverket och
regionala och kommunala parter samt näringslivet.

•

En ökad användning av innovationsupphandling är viktig för att nå den transportpolitiska
måluppfyllelsen och även den nationella innovationspolitiska måluppfyllelsen.

•

Det finns existerande plattformar och nätverk som är centrala för att öka tillämpningen
av informations- och kommunikationsteknologier för alla trafikslag. Trafikverket bevakar
utvecklingen som sker genom dessa samarbeten och initierar aktiviteter i enlighet med
handlingsplanerna.

•

För att öka transporteffektiviteten enligt strategins målsättningar kommer behoven av
offentlig finansiering att öka.

•

Transportområdet är under snabb utveckling där många aktörer agerar genom informationsspridning. Vi ska förstärka en kultur bland svenska intressenter att ta del av strategisk
information, följa aktuell utveckling och sprida den på ett systematiskt sätt.
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