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1. Inledning
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1.1  Målsättningarna med Trafikverkets  
forsknings- och innovationsverksamhet
Sverige står inför en stor utmaning för att ställa om till ett hållbart och tillgängligt 
transportsystem där ingen dör eller skadas allvarligt på grund av utsläpp, buller 
eller trafikolyckor och där transporterna är klimatneutrala (fossilfria). Dessutom 
eftersträvar Sverige ett transportsystem som är inkluderande, jämställt och bidrar 
till minskade sociala klyftor.

En global injektion för arbetet med hållbarhet gavs hösten 2015 när världens 
länder enades om en ny Agenda 2030 med 17 gemensamma mål för verksamheten. 
Det har skapat en ny politisk energi och satt hållbar utveckling högt på dag- 
ordningen. Att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor kopplade till transport- 
systemet kräver ny kunskap och innovativa lösningar. Trafikverket ska därav inte 
anskaffa forskning och innovation (FoI) som ligger i konflikt eller försämrar målen 
eller andra hållbarhetsområdet, utan ska bidra till att nå uppställda samhällsmål. 
För att skapa tillgänglighet i ett hållbart samhälle behövs mer integrerade forsknings-
miljöer där tillgänglighets- och hållbarhetsbegrepp blir mer tvärvetenskapliga. 
Detta kommer ställa stora krav på att den framtida transportforskningen har  
relationer med en rad andra forskningsområden.

I sin forskningsproposition1 framhåller regeringen betydelsen av att forsknings- 
och innovationspolitiken bidrar till ett transportsystem med resurseffektiva och 
fossilfria transporter och resor. Trafikverkets FoI-arbete formas efter den verk-
samhet regeringen uppdragit åt myndigheten att genomföra2. Forskning och  
innovation är viktiga verktyg för att kunna bidra till transportpolitikens målsättning 
om ett hållbart samhälle där resor och transporter fungerar för alla. Regeringen 
har i Trafikverkets regleringsbrev3 dessutom uppdragit Trafikverket att finansiera 
forskning, utveckling och innovation för minst 55 miljonerkronor inom sjöfarts- 
området och minst 50 miljoner kronor inom luftfartsområdet4.

För att driva FoI så effektivt som möjligt arbetar Trafikverket både med nya  
lösningar i teknikens framkant och med beprövade lösningar från andra länder 
som kan anpassas till svenska förhållanden. Att forska och ta fram innovation  
är en av Trafikverkets huvudprocesser och består av tre delprocesser; 

1. Ta fram bedöma och prioritera FoI-förslag 
2. Besluta om FoI-projekt/program
3. Genomföra FoI-projekt.

FoI-verksamheten spänner således över stora delar av innovationskedjan från  
tillämpad forskning till demonstration och nyttiggörande. Den ska tillföra  
ny kunskap och utveckla nya lösningar samt förbättra befintliga tjänster. Vår 
FoI-verksamhet är därför central för kunskapsutvecklingen och Trafikverkets 
förmåga att lösa sina uppgifter men också viktigt för akademin, näringslivet och 
andra myndigheter. Trafikverket använder TRL-skalan (Technology Readiness 
Level) för att bedöma mognad av projekt. Översatt till TRL-skalan för mognad och 
tillämpning så ligger projekten i ett förkommersiellt intervall mellan nivå 2 och 7, 
dvs. från tillämpad forskning till utveckling och test av system.

 

1  Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, Proposition 2016/17:50.
2   Trafikverkets instruktion 2 §: Trafikverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, följa, dokumentera  

och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom transportområdet.
3  Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer.
4   I nationell transportplan 2018–2029 slog regeringen fast att minst 0,6 miljarder kronor avsättas till forskning och innovation inom sjöfartsområdet  

samt minst 0,6 miljarder kronor till luftfartsområdet.
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Trafikverkets FoI-plan beskriver de övergripande målsättningarna,  
de aktuella prioriteringarna och de processer och regler som gäller för  
Trafikverkets FoI-verksamhet. FoI-planen är därför ett viktigt verktyg  
för potentiella utförare av FoI-projekt som Trafikverket finansierar.  
Planen omfattar sex år men uppdateras minst en gång per år. På  
Trafikverkets webbplats5 publiceras aktuella tidpunkter för inlämning  
av projektförslag. 

1.2  Nationell plan för transportsystemet 
2018–2029
I sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 föreslog  
Trafikverket att följande forsknings- och innovationsområden prioriteras 
under planperioden:

• omställningen till ett fossilfritt transportsystem

• robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället

• ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv  
och medborgare

• ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad 

I planförslaget skriver Trafikverket också att utvecklingen och  
implementeringen av innovationer och forskningsresultat ska främjas  
inom transportmyndigheternas alla verksamhetsområden. Det handlar  
om verksamhetsutveckling, om de delar av infrastrukturhållningen  
som utförs av externa leverantörer på Trafikverkets uppdrag, om  
myndigheternas medverkan i standardisering, om samverkan med  
olika branschaktörer och om de policyrelaterade underlag som tas  
fram på uppdrag av regeringen.

Nyttiggörande Utveckling
test av system

Kommersialisering
och industrialisering

Demonstration
av lösningar

Tillämpad 
forskning

Utveckling
av lösningar

Grundläggande 
forskning

Demonstration

Utveckling

Forskning

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Figur 1.

5 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
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Trafikverket föreslår därför följande arbetssätt för att åstadkomma höjd  
innovationstakt och öka implementeringen av forskningsresultat:

• riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden

• mobilisering genom gemensamma agendor och program för 
systeminnovationer

• särskild satsning på test och demonstration

• större fokus på förkommersiell upphandling 

Dessa forsknings- och innovationsområden och arbetssätt ger en över-  
gripande plan för Trafikverkets FoI. I regeringens fastställelsebeslut delar 
regeringen i huvudsak Trafikverkets förslag. I nästa avsnitt presenteras  
Trafikverkets FoI-områden (indelat i portföljer).

1.3  Portföljstruktur och arbetssätt
Trafikverkets FoI-verksamhet strukturerades om 2017. Den nya strukturen 
tar sin utgångspunkt i att det transportsystem vi har idag behöver förbättras 
men också att hitta lösningar som kan leda till förnyelse på systemnivå.  
Det skulle exempelvis elvägar eller självkörande fordon kunna göra.

Den nya planen innebär större fokus på utveckling av transportsystemet i ett 
hållbart samhälle och kopplar forskning och innovation till myndighetens 
verksamhet på ett tydligare sätt. Dessutom etableras initiativ som har till
syfte att utveckla morgondagens transportsystem genom strategiska initiativ, 
demonstratorer och testbäddar.

Trafikverkets FoI är tematiskt indelad och omfattar sju portföljer, som  
är anpassade att möta de utmaningar vi står inför. När det gäller förnyelse  
av transportsystemet är ambitionen att fler initiativ ska startas. FoI- 
portföljer, se figur 2.

Trafikverket tillämpar den så kallade 5-stegsprincipen för FoI. Den inne- 
håller en aktiv syn på forskning och innovation utifrån brukarens, det  
näringspolitiska och det forskningspolitiska perspektivet. 5-stegsprincipen 
utgår från behovsbilden och är ett stegvis förfaringssätt för samarbete och 
kostnadsdelning vid utveckling av lösningar på utmaningar och problem.
Principen ska säkerställa att lösningar tas fram effektivt och att synergier 
inom nationella och internationella FoI-samarbeten tas tillvara. Den  
innebär att fokus flyttas från var och av vem lösningen tagits fram till  
ett byggande av samarbeten där de svenska intressena hos Trafikverket  
(staten), näringsliv och akademin ges en central plats. 5-stegsprincipen 
innehåller följande steg;

1. Anpassning av känd lösning.

2. Påverka internationella initiativ.

3. Medverka till gemensamma lösningar inom EU.

4. Medverka till gemensamma lösningar inom Norden.

5. Initiera unika svenska lösningar i samverkan med andra eller självständigt. 

Förbättring av dagens system

Utveckling och förnyelse 
av transportsystem

Trafikverkets FoI-portföljer

Strategiska initiativ

Demonstrationer

Fossilfritt godstransportsystem

Planera

Bygga

Vidmakt-
hålla

Sjöfart

Möjliggöra

Luftfart

Figur 2.
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2. Uppdrag och målområden  
med prioriterade forsknings- och 
innovationsteman per portfölj
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2.1 Planering av ett effektivt transport-  
system som stöder en hållbar utveckling  
av samhället – Planera

2.1.1 Övergripande syfte
Bidra till utvecklingen av Trafikverkets förmåga att planera ett effektivt,  
tillgängligt och hållbart transportsystem, ett transportsystem som stöder  
en hållbar utveckling av samhället.

Resultatet ska utveckla den övergripande planeringen av infrastrukturen 
omfattande alla de fyra trafikslagen (väg, järnväg, sjö och luft) samt  
planeringen av järnvägs- respektive vägsystemen på kort och lång sikt.  
På kort sikt så att planeringen möter behovet av inflytande och delaktighet. 
På längre sikt så att planeringen ges ett ökat fokus på och bidrag för till-
gänglighet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.  
Resultatet ska bidra till att utveckla underlagen för och effektiviteten  
i planeringen samt samverkansformerna för en ökad integrering av  
transportsystemets alla delar i samhällsutvecklingen.

2.1.2 Målområden – tematiska avgränsning
FoI-portfölj Planera delas in i fyra målområden med tillhörande program:

• En utvecklad planering för morgondagens hållbara transportsystem

• Utvecklade trafikslagsövergripande analyser och tillämpning av 
fyrstegsprincipen

• En effektivare planeringsprocess

• Stärkt samverkan i samhällsutvecklarrollen

En utvecklad planering för morgondagens  
hållbara transportsystem
Transportsystemet är integrerat i många av delmålen i Agenda 2030 och  
har potential att påverka det hållbara samhället i alla de tre dimensionerna: 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Kopplingen mellan transporterna och
Agenda 2030 kan sammanfattas som tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  
En god tillgänglighet är nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det  
handlar om att utveckla tillgängligheten så att den möjliggör ekonomisk  
utveckling, jobbskapande och bostadsförsörjning. Men tillgängligheten  
måste utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Det går inte att  
definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till alla andra sektorer. 
Transporter och andra tjänster är därför en del i det hållbara samhället.
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Vår kunskap behöver utvecklas beträffande konsekvenser för Transport- 
systemet, dess planering och förutsättningar av ett ökat fokus på tillgänglighet 
i ett hållbart samhälle. Några exempel är:

 › Stationsnära bebyggelser – buller, inkluderande och social hållbarhet.

 › Förorter till större tätorter – en utmaning för hållbar samhällsutveckling. 

 › Tillgänglighet på landsbygd – hur samplanerar vi knappa resurser  
(arbetssätt och åtgärdstyper). 

 › Cykling och gång – olika färdsätt med unika kvaliteter och 
utvecklingspotentialer.

Vi behöver också utveckla, dela och nyttiggöra ökad kunskap, förståelse  
och nya lösningar avseende:

 › Tillgänglighet i ett hållbart samhälle.

 › Olika aspekter av hållbarhet och dess innebörd för morgondagens 
transportsystem. 

 › Konsekvenser för transportsystemet, dess planering och förutsättningar  
av ett ökat fokus på tillgänglighet i ett ekologiskt, ekonomiskt och  
socialt hållbart samhälle. Viktiga områden handlar om, ett bättre  
nyttjande av transportsystemets kapacitet, ett energieffektivare trans- 
portsystem, en ökad förmåga att hantera skilda förutsättningar i olika delar  
av landet, en ökad integrering av stads-, region- och landsbygdsplanering.

Utvecklade trafikslagsövergripande analyser och  
tillämpning av fyrstegsprincipen
Samhället, transportsektorn och transportplaneringen står inför stora  
utmaningar vad gäller klimatomställning, en snabb teknikomvandling  
med digitalisering, elektrifiering och krav på mobilitet samt socioekonomiska 
förändringar vad gäller befolkning, boende, sysselsättning och näringslivs-
struktur. Transportplaneringen behöver få fram nya innovativa åtgärder 
inom alla delar enligt fyrstegsprincipen för att kunna klara dessa utmaningar. 
Det finns därför ett stort behov av ny, förädlad och tillämpbar kunskap  
som kan omsättas i planeringen av framtidens infrastruktur och transport- 
försörjning. Med andra ord behöver vi utveckla, dela och nyttiggöra ny  
kunskap, ny teknik, förbättrade modeller och verktyg avseende exempelvis:

 › Åtgärdsvalsstudier och underlag för transportplaner

 › Sammodala transportlösningar (med sammodala transporter menas en 
effektiv användning av transportsätt som fungerar vart och ett för sig  
eller i kombination).

 › Tillämpning av styrmedel för ökad kapacitet och effektiv trafikering  
byggande på kunskap om effektsamband gällande styrmedel. 
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En effektivare planeringsprocess
Planeringsmetodik, beslutsunderlag och planeringsverktyg behöver utvecklas 
så att de möjliggör en effektiv och flexibel planering, som skapar förutsätt-
ningar för tidig dialog med samhällsaktörer och leverantörer. Metoder och 
modeller för samhällsekonomiska analyser och trafikprognoser behöver 
utvecklas för hela transportområdet. Verktygen och metoderna behöver vara 
effektiva, användarvänliga och användbara för hela fyrstegsprincipen och  
för olika skeden och tidsperspektiv. Effektsamband och effektmodeller 
behövs för alla trafikslag och hela fyrstegsprincipen. Nya effektsamband 
behöver bygga på säkerställd statistik och samtidigt ta hänsyn till ny veten-
skapligt grundad kunskap om teknisk och annan utveckling. I utvecklingen 
av planeringens effektivitet behöver fokus läggas på: 

 › Ökad delaktighet med alla berörda aktörer genom en mer inkluderande, 
transparent och kompetensdriven planeringsprocess samt planering som 
ger ökade möjligheter till inflytande och delaktighet.

 › En ökad närhet och integration mellan planeringsarbetets olika lagdelar 
och moment. Exempelvis rörande åtgärdsvalsstudier, planeringsunderlag 
och genomförandeplan, styrning samt uppföljning av genomförande och 
resultat av beslutade planer.

 › Utvecklad kvalitet i beslutsunderlag och analyser avseende tillståndet i, 
förutsättningarna för och planeringen av transportsystemet. Utvecklade 
planeringsunderlag genom förbättrade och mer integrerade former för 
transport- och samhällsekonomiska modeller, prognoser och framtids- 
scenarion samt styrmedel.
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Stärkt samverkan i samhällsutvecklarrollen
Förmågan till samverkan i samhällsutvecklarrollen är kritisk för att skapa 
goda förutsättningar för en aktiv integrering av transportsystemet med annan 
samhällsutveckling. Viktiga områden är bostadsbyggande, hållbarhet, arbets-
marknad, godstransporter och varuförsörjning, kollektivtrafik och kombinerad 
mobilitet samt besöksnäring och turism.

Trafikverket behöver utveckla sin kunskap om och förmåga till en effektiv  
interaktion med alla olika aktörer i samhällsutvecklarrollen. En interaktion 
som rymmer ett samspel mellan de olika perspektiv som används i planering-
en. De mer objektiva faktabaserade, förvaltnings- och sakpolitiska perspektiven 
liksom de etiska och organisatoriska. Några viktiga utvecklingsområden  
handlar om:

 › Samhällsutvecklarrollens krav på kunskap om och förståelse för andra 
aktörer, flexibilitet, ökad grad av skräddarsydda och situationsanpassade 
lösningar. Detta med bibehållen och utvecklad förmåga till förutsägbarhet, 
rättssäkerhet och ett tillräckligt enhetligt sätt att lösa olika utmaningar i 
planeringen av transportsystemet.

 › Förvaltningspolitikens samt andra relevanta politikområdens och  
omvärldsfaktorers påverkan på och samspel med transportsystemet  
och planeringen av detta. 

 › Roller, behov, drivkrafter och prioriteringar hos olika aktörer/
samarbetspartners. 

 › Former för samarbeten i innovation, utveckling, testning, demonstration, 
utvärdering och nyttiggörande av ny kunskap, ny teknik, nya modeller, 
verktyg och arbetsformer i samspel med och mellan akademin, myndigheter, 
medborgare, näringsliv och andra samhällsaktörer. 

 › Former för utveckling av en tidig, integrerad, dynamisk och hållbar  
involvering av leverantörsmarknaden i planeringsarbetet.

 › Etableringen av ett tydligt utifrånperspektiv. En tjänste-/nyttohantering 
med ett tydligt utifrånperspektiv i utveckling, planering och leverans  
av tjänster/nytta med en hög grad av integration av såväl interna som  
externa aktörer.
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2.1.3  Prioriterade forsknings- och innovationsteman
Med utgångspunkt från målområdena har 6 särskilt prioriterade forsknings 
och innovationsteman för planperioden 2019–2024 identifierats. Dessa  
redovisas nedan med kortfattat text. Listan över prioriterade FoI-teman 
kommer under planperioden att vid behov ses över och kompletteras minst 
en gång årligen. Vid varje revidering kommer några teman lyftas fram som 
särskilt prioriterade.

Steg 1- och 2-åtgärder, metoder, modeller och verktyg
Det är viktigt att arbeta mer med steg 1- och 2-åtgärder enligt fyrstegs- 
principen, alltså åtgärder för att minska efterfrågan på transporter  
och/eller att effektivisera användningen av nuvarande infrastruktur.  
Här ingår åtgärder som utformning och användning av olika styrmedel  
som skatter/avgifter, subventioner och regleringar, tillsyn av regleringar 
och deras efterlevnad m.m.

Sjöfart, planeringsunderlag
Sjöfartens potential för att skapa ett mer hållbart transportsystem bör  
tas tillvara. Inrikes sjöfart är kraftigt underutnyttjad i förhållande till till-
gänglig kapacitet och för persontransporter kan vattenvägen i vissa fall  
tillföra kapacitet och tillgänglighet eller göra transportsystemet mindre  
sårbart – som genväg, alternativ, avlastning eller komplement. Effekt- 
samband, verktyg och modeller behöver vidareutvecklas för en ökad  
jämförbarhet och bättre beslutsunderlag. 

Trafikslagsövergripande planering- luft mer integrerat än idag, 
samhällsekonomiska beräkningar, effektsamband
Inom luftfarten har inrikestrafiken stagnerat sedan början av 1990-talet medan 
utrikestrafiken har tagit rejäl fart: exempelvis har Stockholm Arlanda sett en 
ökning av utrikestrafiken på nära 5 % per år de senaste 25 åren. Det finns ett 
behov av utvecklade beslutsunderlag för luftfarten med avseende på sam-
hällsekonomiska effekter, transportpolitisk måluppfyllelse och fördelning av 
nyttor. Efterfrågemodellen för prognos av utrikes och inrikes luftfart behöver 
utvecklas, liksom för fraktflyg. I det sammanhanget handlar det inte bara  
om volymen passagerare och vikt/värde av flygfrakten, rörelseprognoser 
behöver utvecklas för att bedöma kapacitetsbehov och trafikutveckling. Här  
ingår även beräkning av klimatpåverkande åtgärder som olika styrmedel, 
alternativa flygbränslen och annan teknisk utveckling som långsiktigt kan 
förändra klimatavtrycket.

Social hållbarhet och inkluderande samhälle
Trafikverket har identifierat social hållbarhet som ett viktigt utvecklings- 
område. Trafikverket eftersträvar ett tydligare socialt perspektiv i och på den 
verksamhet som Trafikverket föreslår, planerar och genomför. Likaledes är 
det centralt att bygga vidare på Trafikverkets befintliga arbete för att möta 
funktionsvariationer.

6 https://trafikverket.ineko.se/se/planering-av-ett-effektivt-transportsystem-som-st%C3%B6der-en-h%C3%A5llbar-utveckling-av-samh%C3%A4llet-planera
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Påverkan på människors hälsa
Höga bullernivåer, vibrationer och stomljud samt dålig luftkvalitet medför 
negativa effekter på hälsa, välbefinnande och förutsättningar för åter- 
hämtning och en god hälsa. Förbättringar har gjorts under senare decennier 
men den positiva utvecklingen är inte lika påtaglig som tidigare och större 
insatser kravs för att nå miljökvalitetsmåleten.

Omställning till ett hållbart samhälle
Det finns behov av att bättre förstå transportsystemets utseende, funktion 
och användning i ett hållbart samhälle. Vilka behov och förväntningar på 
transportsystemet och transportinfrastrukturen som ett hållbart samhälle 
kan ha. Vidare behöver förmågan förbättras att inte bara förutse effekter  
av åtgärder, utan också mer integrerat använda effekter som en del i den 
långsiktiga planeringen.

Tidiga skeden, analys av nyttor och kostnader
För att uppfylla målet om samhällsekonomisk effektivitet med villkoret  
att fyrstegsprincipen används behövs metoder, modeller och verktyg för  
analyser som kan tillämpas även i tidiga skeden. Detta för att definiera  
hur alternativ eller behov genereras och vilka åtgärder finns att välja på  
i tidiga skeden för olika problem och behov.

Styrmedel, metoder, modeller och verktyg
För att verka för målet om samhällsekonomisk effektivitet behöver en  
samhällsekonomisk analys tillämpas även på åtgärder som kan påverka utbud 
och efterfrågan på transporter eller effektivisera nuvarande transportsystem. 
Det kan till exempel gälla användning av ekonomiska styrmedel eller  
regleringar för att påverka användningen av transportsystemet. Det behövs 
t.ex. utvecklas modeller och metoder som kan analysera och värdera  
effekterna av stora förändringar i samhällsstrukturen och kraftiga kostnads-
förändringar för transporter som till exempel beror på effektiva styrmedel.

Effektsamband och metoder för samhällsekonomisk analys  
för underhåll, väg och järnväg
Det finns ett stort och uttalat behov av att utveckla effektsamband och  
modeller för samhällsekonomiska analyser och uppföljningar av underhålls- 
åtgärder för såväl väg som järnväg. Exempelvis behövs mer kunskap om 
anläggningars livslängd och underhållsåtgärders effekter på tekniska till-
stånd och samhällsekonomiska effekter samt möjlighet att analysera hur våra 
underhållsåtgärder påverkar antalet fel och förseningar i järnvägstrafiken.

Gränsöverskridande resande och transporter i analyserna 
Sverige är ett land med mycket stor andel utrikeshandel och det görs  
ett stort antal personresor över landets gränser. Det finns ett behov av att 
göra prognoser för trafikflöden på vägar och järnvägar (t.ex. höghastighets-
banor) som används mycket och/eller kommer att användas mycket för  
internationella resor och transporter. Nuvarande verktyg och modeller  
behöver utvecklas och eventuellt ta fram nya, i vissa fall kanske i  
samarbete med våra grannländer.



TRAFIKVERKETS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPLAN 15



TRAFIKVERKETS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPLAN16

Regionalekonomiska analyser och fördelningsanalyser 
Infrastrukturinvesteringars betydelse för regionalekonomisk utveckling  
är av intresse för planeringen av transportsystemet och möjligheterna  
att analysera detta behöver utvecklas. Effekter på regional utveckling  
av åtgärder inom transportsektorn kan till exempel bestå av effekter på  
produktion och produktionsvärden inom olika delar av näringslivet,  
förändringar av sysselsättning på olika lokala eller regionala arbets- 
marknader, lokaliseringseffekter avseende befolkning och/eller  
produktion och förändringar av samhällsbyggnadskostnader.

Statistik, utveckla indata och statistik inklusive effektiv  
datainsamling till arbetet med metoder, modeller och verktyg  
för prognoser och kalkyler
Ett grundläggande krav är att modeller för prognoser och samhällsekono-
miska analyser är väl kalibrerade och att de med tillräcklig noggrannhet kan 
beskriva dagens trafik- och transportflöden. Tillgången till kvalitetssäkrad 
statistik bör utredas och förbättras. Det saknas idag tillräckligt god statistik på 
flera områden, exempelvis när det gäller långväga bilresor, persontransporter 
på järnväg och flyg samt för godstransporter. Det kommer också att i framtiden 
vara nödvändigt att samla in vissa indata med nya metoder.

Trängsel i storstäder
Trängsel i storstadsområden utgör betydande kostnader för samhället.  
Effektsamband, metoder och modeller behöver utvecklas för att bättre  
kunna analysera t.ex. vägarbeten i miljöer med tät trafik.

Godsanalyser, bättre beskrivning av godsnyttor  
i de samhällsekonomiska beslutsunderlagen
Insamlingen av nödvändiga, omfattande och pålitliga data för godstransport- 
analyser behöver utvecklas. Trafikverket behöver på kort sikt vidareutveckla 
kunskapen och underlaget för regionala godstransporter så att vi bättre kan 
modellera och validera analysresultaten. På längre sikt kan man välja att  
ytterligare förbättra nuvarande modell eller att välja helt andra ansatser.

Hur hjälper ny teknik planeringen av transportsystemet
Ökad tillgång till data i olika former innebär nya möjligheter att utveckla  
alla delar i planeringen av transportsystemet. Att ha en gemensam bild av 
nuläge, behov, brister, lösningsförslag och mål skapar stora möjligheter till väl 
avvägda beslut. Planering med ny teknik handlar om hur planeringen kan 
effektiviseras och på ett bättre sätt ta hand om synpunkter och önskemål  
från de som nyttjar systemet. Det kommer kräva öppenhet, transparens och 
kvalitetssäkring av data i en miljö där nya förutsättningar snabbt uppträder. 
Det handlar också om förmågan att anpassa och utveckla infrastrukturen 
efter nya krav och förutsättningar.

Regelverk och standardisering i ett omställt transportsystem
Ny teknik och samhällsutveckling driver på en omställning av transportsystemet 
som leder till krav på nya regelverk och på anpassning av befintliga. Det är viktigt 
att regelverken inte försvårar en omställning av transportsystemet. Samtidigt kan 
standardisering bidra till lägre kostnader, ökad funktionalitet, ökad konkurrens 
samt skapa förutsättningar för implementering av innovationer. Standardisering 
är i vissa fall lagstyrd i andra fall frivillig. Utveckling och anpassning av regelverk 
kompliceras av att de många gånger bygger på internationella bestämmelser eller 
överenskommelser. Det är också viktigt att värna den svenska och europeiska 
industrins konkurrenskraft.
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Förutsättningar för kollektivtrafik och mobilitetstjänster 
För att kollektivtrafiken ska stärka sin konkurrenskraft behöver kunskapen 
öka om kapacitetsstarka system, effektsamband inom området samt att bättre 
integrera planering av kollektivtrafik och bebyggelse. Mobilitet som tjänst 
kan vara möjliggörare för samverkan, anpassad infrastruktur, tillhanda- 
hållande av öppna data, trafikledning och ökad kunskap inom området.  
Kunskapen behöver öka om hur infrastrukturen kan anpassas samt om  
effektsamband inom området.

Tillgänglighet i hela landet – fokus på landsbygders tillgänglighet 
och hållbar tillgänglighet för en växande besöksnäring och turism
En grundläggande tillgänglighet är tillgänglighet till arbetsplatser, offentlig och 
kommersiell service eller upplevelser avgörande för att näringsliv och boende 
på landsbygderna ska fungera. För näringslivet handlar det om tillgången till 
utbildad arbetskraft och marknader. Lösningar för ökad tillgänglighet kräver 
oftast både fungerande samverkan och god samordning av knappa resurser. För 
turismen handlar det om att skapa förutsättningar för hållbara resor till, från 
och inom turistorter/destinationer. Ökad kunskap behövs om både landsbygd 
och turism, arbetssätt och samverkansformer samt vilka åtgärder i transport-
systemet ger bäst effekt.

Utveckling av målscenarios
Scenarion är viktiga att utveckla och upprätthålla för att transportsystemet  
ska kunna utvecklas och bidra till samhällsutvecklingen. Den dagliga verk- 
samheten kräver uppmärksamhet av ofta kortsiktig karaktär. För att inte 
förlora riktning och för att upprätthålla handlingsberedskap behövs en robust 
strategisk planering. Inriktnings- och åtgärdsplaneringen är centrum för detta. 
Det som prioriteras i FoI-planen är utveckling av målscenarion för att uppnå 
Sveriges klimatmål och klimatlag.

Nollvisionen – Det säkra systemet
Nollvisionen, att ingen skall dödas eller skadas allvarligt i transportsystemet, är 
en viktig del i arbetet med att nå målet om tillgänglighet i ett hållbart samhälle. 
Nollvisionen, liksom allt trafiksäkerhetsarbete, bygger på säker användning, 
säker utformning av vägar och gator och säkra fordon.

Kapacitet på järnväg
Transporter på järnväg står inför ett antal utmaningar som kräver ny  
kunskap för att kunna upprätthålla och stärka sin konkurrenskraft i fram-
tiden. Det handlar om att utveckla kvalitet, en konkurrenskraftig kostnads-
nivå, driftsäkerhet och innovativa tekniska lösningar med automation och 
digitalisering.

Etablering av ett tydligt utifrånperspektiv på utveckling  
av tjänster och nytta
Regeringen framhåller i infrastrukturpropositionen att forskningen bör ha 
ett trafikslagsövergripande perspektiv och sträva efter att tillfredsställa de 
behov som medborgare och näringsliv har. Vi behöver därför fortsatt ta fram, 
dela och nyttiggöra ny kunskap, ny teknik, förbättrade modeller och verktyg 
för att säkra en samhällsdriven och kundefterfrågad utveckling av tjänster 
och nytta.
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Hur bidrar digitaliseringen till ett nytt användande  
av transportsystemet och hur anpassas planeringen  
och anläggningen utefter det? 
Vägsystemet har en enorm potential, sett till hur effektivt vi nyttjar kapaciteten 
och hur olika flöden fördelas. Idag sitter det få personer i varje fordon, fordonen 
står stilla stora delar av tiden och trafiken är i stor utsträckning koncentrerad 
till vissa tider på dygnet. Detta område ska därför med utgångspunkt från 
digitaliseringens möjligheter (bl.a. automation, delningsekonomi, elektrifiering, 
uppkopplade och samverkande system) se hur användandet av transport- 
systemet förändras (genom t.ex. nya resmönster och godsflöden) och vad  
det innebär för metodiken i hur vi utvecklar transportsystemet.

Aktiv mobilitet
Gång tillsammans med en ökad säker cykling är en viktig del i framtidens 
transportsystem och leder till nyttor för såväl samhället som individer.  
Trafikverket fokuserar på forskningsprojekt och kunskapsbyggande inom 
ramen för Trafikverkets uppdrag, dvs. planering, utformningsfrågor och sam-
hällsekonomi för aktiv mobilitet i både städer och landsbygder. Det handlar 
bl.a. om nya eller förbättrade modeller, metoder och verktyg för planering 
och genomförande av åtgärder för gång och cykel i transportsystemet.

Vatten, giftfria och resurseffektiva kretslopp
Det finns många konfliktsträckor med vatten och kunskap om anläggningarna, 
trafiken och dess påverkan på vattnet vid dessa platser ökar stadigt men är fort-
farande otillräcklig. Användningen av kemikalier ökar och en av de största ut-
maningarna handlar om att få kunskap om innehåll av farliga ämnen i material 
och varor – både de som används idag och de som finns i befintlig anläggning.

Landskap
Landskapsanpassning av infrastrukturen är central för att stärka en lång- 
siktigt hållbar samhällsutveckling. Sammantaget är transportsystemet till 
stora delar inte anpassat till omgivande landskap utan påverkar natur- och 
kulturmiljöer i sådan omfattning att transportsystemet påtagligt bidrar till att 
flera miljökvalitetsmål och kulturmiljömål inte nås. Landskapsanpassning av 
infrastrukturen innebär att lokalisering och utformning genomförs så att den 
ekologiska funktionaliteten eller kulturmiljön inte påverkas negativt eller än 
bättre, stärks där det är möjligt.

Effektsamband för scenarier och analyser av nya företeelser 
Det finns inget projekt idag som samlat arbetar med att ta fram effektsamband 
för scenarier och analys, för företeelser som inte finns idag men som verkar 
bli mycket viktiga på längre sikt. Det rör sig om digitaliseringen av transport-
systemet, automation, elektrifiering och hur detta kommer att påverka trafik 
och transporter. Även hur detta samspelar med socioekonomiska förändringar 
och exempelvis ökad grad av delningsekonomi. Eftersom det handlar om nya 
företeelser kan dessa effektsamband inte bygga på statistik utan kommer att få 
byggas på forskning och hypoteser samt de jämförelser som kan finnas.
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2.1.4  Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare.

Pär Karlsson 
Portföljledare 
par.karlsson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 91
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2.2 Utveckla ett effektivt, modernt  
och hållbart underhåll av väg  
och järnväg – Vidmakthålla 

2.2.1 Övergripande syfte
Resultaten ska bidra till en mer proaktiv, hållbar och produktiv underhålls- 
verksamhet som säkerställer robusta vägar och järnvägar. Detta innebär att 
samverkan mellan fordon, infrastruktur, människa och omgivande miljö är 
viktiga komponenter för portföljen.

Ökad produktivitet kan uppnås genom att utveckla formerna för upphand-
ling samt styrning och uppföljning av underhållsentreprenader. Tillförlitliga 
effektsamband spelar en viktig roll för underhållsplanering och uppföljning 
av genomförda åtgärder. Särskilt viktigt är att utveckla kunskapen kring 
underhållsåtgärders påverkan på miljö, samt att anpassa underhållsverksam-
heten till ett klimatanpassat och fossilfritt transportsystem. För att nå ökad 
produktivitet förutses en nära samordning med befintliga tekniska system  
för att skapa en plattform, eller brygga, mellan teknikutveckling och utpekade 
områden inom upphandling, effektsamband och miljö.

Underhållsåtgärder ska bygga på gedigen kunskap om anläggningarnas 
tillstånd vilket innebär att även metoder och arbetssätt för tillståndsmätning 
behöver vidareutvecklas. Särskilt viktigt är att bedöma, beakta och nyttja 
digitaliseringens möjligheter för mätning och analys av infrastrukturens 
tillstånd för ökat proaktivt anläggningsunderhåll.

2.2.2 Målområden – tematiska avgränsningar
Portföljen är indelad i fyra målområden:

• Samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd

• Ökad hänsyn till miljö och klimat

• Mer transparent underhållsplanering med tydliggjorda effekter

• Utvecklad beställarroll för ökad produktivitet och innovation

Samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd
Beslut ska bygga på relevanta, tillförlitliga och lättillgängliga underlag om  
anläggningarna och deras tillstånd. För att detta ska vara möjligt krävs  
kunskap och analyser att bygga dessa underlag på.

Aktörer behöver kunna använda analysmetoder som baseras på objektiv 
information om anläggningens tillstånd samt underlag och modeller för 
beräkningen av anläggningens tillståndsutveckling. Metoder och analyser 
kopplade till LCC/LCA för olika åtgärder i anläggningen är centrala för att 
möjliggöra en långsiktigt hållbar tillgångsförvaltning.
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Prioriterade forsknings- och innovationsteman
Framtagning av underlag för beräkning av livscykelkostnader (LCC/LCA) i 
syfte att öka hänsyn till underhållsaspekter vid planering och projektering  
av transportinfrastruktur.

Utveckling och demonstration av objektiva metoder och verktyg för  
mätning och systematisk analys av anläggningens tillstånd. Särskilt inriktat 
mot att ta tillvara digitaliserings möjligheter i form av till exempel Business 
Intelligence, Internet of Things och X2Infrastruktur.

Ökad kunskap om hur anläggningens tillstånd påverkar leveranskvaliteterna.

Ta fram parametrar som beskriver infrastrukturens tillstånd på ett objektivt 
sätt för såväl ägare som upphandlad entreprenör, exempelvis beskrivning av 
tillstånd för belagda vägar, grusvägar eller rälsspår.

Ökad hänsyn till miljö och klimat
Trafikverket verkar för ett långsiktigt hållbart underhåll av transport- 
infrastrukturen ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Vilket 
underhåll som beställs och hur det genomförs påverkar omgivande miljö och 
även klimatet, både positivt och negativt. Därför är det viktigt att miljö och 
klimat är en naturlig del i alla beslut som fattas kring åtgärder i anläggningen.

För att nå upp till målen inom detta område behöver förståelsen för  
infrastrukturunderhållets påverkan på miljö och klimat öka. De upp- 
handlingar som görs inom ramen för underhållsåtgärder behöver stödja  
innovativa lösningar och främja utveckling och användning av verktyg,  
metoder, materialval och arbetssätt.
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Prioriterade forsknings- och innovationsteman
 › Ökad förståelse för hur klimatförändringar kommer att påverka transport- 

infrastrukturen för utveckling av en samhällsekonomiskt effektiv underhålls-
verksamhet för bättre klimatanpassning.

 › Ökad kunskap och förståelse för infrastrukturunderhålls påverkan på om-
givningens natur-, kultur- och miljövärden samt arkitektoniska gestaltnings-
kvaliteter och kunskap om hur negativ påverkan kan minskas och önskade 
kvaliteter återskapas.

 › Öka kunskapen om framtidens krav på anläggningens funktion och under-
håll utifrån förändringar i klimat.

 › Utveckling av analysmodeller för att kunna klassa, värdera och prioritera 
åtgärder för klimatanpassning av den befintliga transportinfrastrukturen.

Mer transparent underhållsplanering med tydliggjorda effekter
Underhållsplaneringen ska vara långsiktig och ta sin utgångspunkt i tydliga 
mål och krav som anläggningen ska vidmakthållas mot. Prioriteringsgrunder 
ska vara tydligt beskrivna och besluten ska bygga på kunskap om anlägg-
ningarnas användning, tillstånd, nedbrytning och risker. Vilka resultat som 
förväntas utifrån de åtgärder som genomförs i anläggningen, både på kort 
och lång sikt behöver beskrivas.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman
 › Tillförlitliga och lättillgängliga underlag, verktyg och arbetssätt för  

prioritering, planering och projektering av underhållsåtgärder.

 › Ökad kunskap om underhållsåtgärdernas effekter på anläggningens  
tillstånd för framtagning av tillförlitliga effektsamband.

 › Öka kunskapen om framtidens krav på anläggningens funktion och  
underhållsstandard utifrån förändringar i teknik och teknikutveckling,  
till exempel:  
–   Anpassning och utveckling av underhållsstrategier för framtidens  

vägsystem, särskilt med hänsyn till autonoma fordon, tyngre och  
elektrifierade godstransporter samt fordonståg på väg (BK74,  
el-vägar och platooning).  
–   Utveckling av underhållsstrategier rörande framtidens järnväg  

(höghastighetståg). 

Utvecklad beställarroll för ökad produktivitet och innovation
Genom beställarrollen är det möjligt att skapa förutsättningar för marknaden 
att åstadkomma effektiva, innovativa och långsiktigt hållbara lösningar. Hur 
man väljer affärsform, agerar, ställer krav, styr och följer upp påverkar markna-
dens förmåga att vara produktiva och få ut mer väg och järnväg för pengarna.

En viktig förutsättning är att successivt följa upp, utvärdera och utveckla  
beställarrollen, affärsformer och upphandlingsstrategier. Att uppnå ett  
industriellt tänkande, främja standardisering och använda funktionskrav är 
också en viktig del i arbetet mot ökad produktivitet. Ett viktigt område är fram-
tagning av underlag för kravställandet på önskad produkt eller funktion över 
tid. Anläggningens tillstånd bör om möjligt utryckas i funktionella egenskaper.
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Prioriterade forsknings – och innovationsteman
 › Utveckla beställarkompetens genom successiv uppföljning, utvädering och 

utveckling av affärsformer, upphandlingsstrategier och beställarstrategi.

 › Utveckla förmågan att i upphandlingar beskriva funktionskrav för  
anläggningen och dess ingående produkter i syfte att överlämna ett  
större åtagande och ansvar till leverantörerna.

 › Öka produktiviteten i anläggningsbranschen genom att generera innova- 
tioner som implementeras på marknaden, vilket ska ge ”rätt kvalitet till 
lägre kostnad” alternativt ”högre kvalitet till lika kostnad”. Ökad användning 
och utveckling av innovationsupphandlingar kan sluta innovationsprocessen 
och möjliggöra detta.

 › Möjliggöra ett effektivt underhåll som bibehåller och i vissa fall stärker 
säkerheten samt minskar störningar vid arbete på väg och järnväg.

 › Utveckling av framtidens upphandlingsstrategier baserad på tillgång till 
maskinella mätningar/fordonsdata, kunskap om anläggningen och införande 
av artificiell intelligens för såväl upphandlande myndighet som utförande 
marknad.

2.2.3 Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare. 

Hawzheen Karim 
Portföljledare 
hawzheen.karim@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-124 22 46
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2.3 Skapa förutsättningar för väl  
fungerande och säkra resor  
och transporter – Möjliggöra

2.3.1 Övergripande syfte
Långsiktig målsättning – Vi skapar förutsättningar för väl fungerade och säkra 
resor och transporter varje dag.

Resultaten ska bidra till väl fungerande och säkra resor och transporter i 
såväl städer som på landsbygd genom att skapa förutsättningar för ett  
robustare transportsystem. Den utveckling som sker inom digitalisering,  
automatisering och elektrifiering skapar viktiga förutsättningar. Resultaten 
ska även bidra till en utveckling med minskade utsläpp av växthusgaser,  
genom utveckling av ett mer energieffektivt transportsystem.

Resultaten ska kännetecknas av förmågor där väg- och järnvägssystemen 
används med så stor effektivitet och säkerhet som möjligt. Framkomlighet, 
punktlighet, kapacitetsutnyttjande och tillförlitlighet är centrala aspekter  
för att åstadkomma detta. Resultaten skall även kännetecknas av ett  
trafikslagsövergripande perspektiv och hur de olika trafikslagen påverkar 
och interagerar med varandra. Detta innebär att samordning med luftfarts- 
som sjöfartsområdena bör ske kring exempelvis, arbetssätt, metodstöd  
och teknikstöd för trafikledning. Ytterligare områden för samordning över  
portföljerna kan vara automatiserad insamling av data, samt verktyg för  
analys och framtagning av beslutsstöd.

2.3.2 Målområden – tematisk avgränsning
Portföljen är indelad i fyra målområden:

• Optimerade trafikflöden

• Mer användbar trafikinformation och säkrare prognoser 

• Effektivare hantering av störningar

• Säkrare och mer miljömedvetna förare

Optimerade trafikflöden

Inriktning/Fokus för målområdet
Målområdet skall kännetecknas av ett fokus på utvecklingen av ett säkert  
och optimerat användande av kapaciteten i väg- och järnvägssystemet.  
Detta utifrån att dagens ansträngda väg- och järnvägssystem måste användas 
effektivt och att vi måste kunna balansera olika typer av behov.

Utveckling av arbetssätt och metoder, som på bästa sätt balanserar  
robusthet och punktlighet, med säkerhet som grundförutsättning.  
Såväl intern som extern samverkan ska stärkas med fokus på till- 
varatagandet av automatiseringens och digitaliseringens möjligheter.
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Prioriterade forsknings- och innovationsteman
Trafikledning och trafikinformation på väg och järnväg har blivit allt  
viktigare för ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Som stöd  
för detta behövs:

 › Trafikmodeller och beslutsstöd för optimerade trafikflöden för alla trafik-
slag med avseende på kapacitet, punktlighet och trafikefterfrågan. Detta 
inkluderar även kollektivtrafiksystem samt gång och cykel.

 › Ramverk, modeller och metoder för samverkan med externa aktörer såväl 
offentliga som kommersiella, exempelvis tjänsteleverantörer.

 › Modeller och metoder för att dynamiskt styra trafik i tid och rum.

 › Modellering och analys av trafikprocesser i och mellan de olika 
trafikslagen.

 › Arbetssätt, tekniker och modeller för tilldelning av kapacitet som  
optimering, baserat på järnvägens behov på lång- mellan- och kort sikt. 
Samt att övergångarna mellan dessa planeringssteg skall kunna ske så  
effektivt som möjligt utan att effektiviteten i det operativa skedet 
försämras.

 › Hur införandet av ny teknik bland annat ökad automatisering av fordon 
och införande av digitala lösningar kommer påverka kapacitet, tillgänglighet 
och optimering av trafikflöden.

Förväntade resultat inom målområdet
 › Arbetssätt och metoder som möjliggör bättre nyttjande av befintlig trans-

portinfrastruktur vilket främjar framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet.

 › Kunskap om hur ny teknik som ökad automatisering av fordon och digitala 
lösningar kan påverka de framtida förutsättningarna för en effektivare 
trafikledning

 › Kunskap om hur Trafikverkets roll i samverkan med andra aktörer kan 
utvecklas i syfte att uppnå en effektiv trafikledning.

 › Kunskap om hur trafikledning på väg och järnväg kan påverka energi- 
effektivisering inom transportområdet.

 › Kunskapsuppbyggnad om hur trafikledning bör utforma budskap och  
styrning för bästa effekt på framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet.

 › Trafikmodeller för prediktion och optimering av trafikstyrningsscenarier, 
proaktiv trafikledning för storstadsområden.

 › Kunskap om hur regelverk, trafikledning och information kan bidra till 
effektivare urbana godstransporter och hur det kan stödja en transport- 
effektiv stadsplanering.
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Mer användbar trafikinformation och säkrare prognoser 

Inriktning/Fokus för målområdet
Målområdet skall kännetecknas av ett fokus på förbättrade möjligheter för 
olika grupper av medborgare. Möjlighet ska ges för näringsliv att välja färdsätt 
samt att göra egna bedömningar av restid genom aktuell, tillförlitlig, relevant 
och användbar trafikinformation. Transportsystemets aktörer ska även kunna 
fatta bättre beslut om när, var och hur en transport eller resa ska genomföras 
eller justeras. Inom målområdet skall metoder för att samla in och analysera 
data i samverkan med andra aktörer i branschen stärkas samt möjliggöra att 
trafikinformation och prognoser görs tillgängliga genom olika kanaler.

Prioriterade forsknings – och innovationsteman
Trafikledning och trafikinformation på väg och järnväg har blivit allt  
viktigare för ett effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. I takt med  
en ökad digitalisering och tillgång till information ges nu ökade möjlighet  
till bättre information och förutsättning för ett ”hela resan”– perspektiv. 
Vidare ges möjligheter till att skapa ökad punktlighet, säkrare prognoser  
och effektivare styrning av trafik. Med ökad digitalisering skapas även nya 
potentiella mervärden och nya roller för individen samt för samhällets  
olika delar.

 › Utveckling av metoder för att samla in, analysera och dra nytta av tillgången 
till stora datamängder vilket primärt genereras av fordon i transportsystemet. 
Detta görs i samverkan med andra aktörer i branschen, såväl offentliga som 
kommersiella.

 › Vidareutveckling av samverkande system mellan fordon och infrastruktur 
som möjliggör en hållbar utveckling, exempelvis processutveckling med 
hjälp av analyser av data (Big data).

 › Kunskapsuppbyggnad kring värdenätverk och det digitala ekosystemet 
genom ökad förståelse om roller och samarbetsaktörer.

 › Utveckla potentialen till samordning av regional kollektivtrafik och 
turistresor.

Förväntade resultat inom målområdet
 › Nya samt förbättrade digitala lösningar som tillgängliggör information  

om både gods och lastbärare för optimerade logistikupplägg.

 › Utveckling av metoder för att skapa robusta prediktioner och prognoser av 
störningar kopplat till väg och järnväg.

 › Bättre informationsplattformar, metoder och processer kopplat till en 
rullande daglig tågplan samt operativ drift för utförande av banunderhåll, 
godstransporter och persontrafik inom järnväg.

 › Utveckling av realtidskommunikation i samverkan med andra aktörer.

 › Informationstjänster och styrmedel som bidrar till trafikslagsövergripande 
tillförlitlighet och effektivitet i transportsystemet.

 › Effektivare processer och tjänster genom delad information.

 › Förbättrade informationssystem som hjälper olika kundgrupper i sina  
multimodala resval, där realtidsinformation och prediktion finns med.  
Trafikanter kan välja alternativa vägar och färdmedel utifrån Mobility  
as a Service. 
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Effektivare hantering av störningar

Inriktning/Fokus för målområdet
Målområdet skall kännetecknas av en minimal påverkan på trafik och om- 
givning vid såväl planerade som oplanerade störningar. Detta åstadkommer 
vi genom bra planering och analyser vid uppkomna störningar och genom 
tydliga arbetssätt och stärkt samverkan. Vidare ska störningar i transport- 
systemet som medför stora samhällskostnader hanteras och begränsas så  
effektivt och säkert sätt som möjligt, genom tillvaratagande av digita-
liseringens möjligheter och genom vidare utveckling av den externa 
kommunikationen.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman
I grunden sker all planering utifrån att förutsättningarna ska vara robusta, 
det går dock aldrig att undvika störningar. Med den förutsättningen är det 
av stor vikt att trafikinformation till näringsliv och medborgare utvecklas 
och förbättras samtidigt som trafiksäkerhet för arbetare och trafikanter ökas. 
Metoder för trafikledning behöver förbättras för att minska konsekvenser av 
akuta störningar. Kunskapen om och utvecklingen av samverkande system 
mellan människa, teknik, fordon och infrastruktur ökas med syftet att  
förbättra trafiksäkerheten och trafikinformationen.

 › Utveckling av planering och analyser, tydliga arbetssätt och stärkt  
samverkan internt och externt.

 › Utvecklade metoder, information och kunskap inom hantering av  
större och mindre störningar på väg/järnväg.

 › Utveckla metoder för analys av trafiksystemets sårbarhet samt metoder  
för att hantera detta.

 › Kartlägg och utveckla goda exempel på hur Trafikverket kan utveckla sitt 
arbetssätt vid större evenemang.

 › Utveckla och effektivisera trafikinformationen och trafikledningen för väg 
och järnväg genom att ta fram förbättrade arbetssätt och verktyg utifrån ett 
MTO (Människa-Teknik-Organisation) perspektiv.

 › Utveckla anläggningsövervakningen så väl som den manuella hanteringen 
av systemets utformning för att möta den ökande volymen av information, 
trafik och anläggningsmassa med bibehållen säkerhet.
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Förväntade resultat inom målområdet
Ökad kunskap om hur vägens och järnvägens aktörer kan samverka inom 
planering och operativ drift, bl.a. när det gäller prognoser om störningar och 
proaktiva åtgärder vid kända störningar.

 › Metoder för kvalitativa prognoser vid avvikelser och störningar.

 › Kunskap om hur återställningstid efter trafikstörningar kan minskas  
samt hur konsekvensen av trafikstörningar kan minimeras genom  
förbättrad trafikinformation.

 › Metoder för att analysera infrastrukturens och kapacitetsutnyttjandets 
påverkan på trafikstörningar och punktlighet.

 › Förbättrade trafikmodeller, beslutsstöd och analysmetoder för hantering 
av mindre och större störningar.

 › Förbättrad anläggningsövervakning och bevakning av fordonens brister, 
samt fordonens status på järnväg och på väg med avseende på farligt  
gods, tunga transporter, specialtransporter.

 › Nya förbättrade lösningar för att säkerställa säker och effektiv 
anläggningsövervakning.
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Säkrare och mer miljömedvetna förare

Prioriterade forsknings – och innovationsteman
Målområdet skall kännetecknas av ett effektivt flöde genom förarutbildningen 
och bättre förberedda körkortsaspiranter, vilket förväntas ge fler godkända 
förare vid första provet, med bibehållna kravnivåer. Genom utveckling av 
provverksamheten och förarprövarnas återkoppling efter genomfört prov, 
samt genom att analysera brister i förarutbildningssystemet, skall denna 
information och kunskap bidrar till säkrare och mer miljömedvetna förare.

Prioriterade områden inom målområdet
 › Hur vi kan bidra till att skapa trafiksäkra, risk- och miljömedvetna  

förare i transportsystemet

 › Hur ny teknik med ökad automatisering och digitalisering påverkar  
kraven på nya förare, genom nya, förändrade eller minskade krav.

 › Hur ny teknik eller metodik kan underlätta utbildning och prov. 

Förväntade resultat inom målområdet
 › Kunskap om hur förarna påverkas av införandet av ny teknik genom  

utvecklingen av ökad automatisering och digitalisering.

 › Utveckling av befintliga och möjliga aktiviteter inom förarutbildnings-  
och förarprovsområdet kopplat till trafiksäkerhet och miljö.

2.3.3 Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare. 

Jörgen Frohm 
Portföljledare 
jorgen.frohm@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 54 28
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2.4 Utformning av vägar och järnvägar med 
fokus på tid, kostnad och innehåll – Bygga

2.4.1 Övergripande syfte
Resultatet ska bidra till att investeringsverksamheten kan bygga infrastruktur- 
anläggningar som bidrar till ett långsiktig hållbart transportsystem. Transport-
systemet står inför stora utmaningar vad gäller omställningen till ett fossilfritt 
transportsystem, en robust och säker infrastruktur i det digitala samhället samt ett 
effektivt och sammanhållet transportsystem som är jämställt och inkluderande.

Produktiviteten inom byggandet av infrastrukturen behöver fortsatt förbättras.  
Ny kunskap kan omfatta en rad olika områden som leder till förbättringar av- 
seende projektering, hantering av digital anläggningsinformation, tekniska pro-
dukter, material, kravhantering, processer och funktioner.

Ny kunskap för att ta fram affärsmodeller som bidrar till att livscykelperspek- 
tivet och rätt kvalitet inkluderas är viktiga. Initiativ som utvecklar och förklarar 
potentialen i digitaliserad data och objektbaserade modeller är önskvärda. Förslag 
som hanteras ska handla om byggandet av infrastrukturanläggningar vilket avser 
planläggning7, projektering, byggande och överlämnande av anläggning till drift 
och förvaltning. Projektförslagen ska omfatta områden där investeringsverksam-
heten behöver förbättra sin förmåga. Det förväntade resultatet av forskning och 
innovation är att effektiviteten i byggande höjs, att klimatbelastningen minskar  
och att vi får en digitaliserad och säker anläggning väl anpassad till omgivningen.

Generellt ser Trafikverkets FoI-portfölj positivt på projektidéer som har en  
relativt hög TRL-nivå och där demonstrationer i verklig miljö i kombination  
med uppdaterade affärsmodeller, regelverk och upphandlingskrav ingår.

2.4.2 Målområden – tematiska avgränsning
De viktigaste målen som har identifierat är:

• Ökad produktivitet

• Ökad säkerhet och trafiksäker utformning

• Ökad hänsyn till klimat och miljö 

• Ökat fokus på livscykelkostnader

Ökad produktivitet

Avgränsning av målområdet
För att höja produktiviteten inom anläggningbranschen finns det många 
utmaningar som Trafikverket behöver hantera. För ökad produktivitet och 
innovation krävs teknikutveckling och att den interna såväl som den externa 
effektiviteten ständigt förbättras och utvecklas. 

7Planläggning resluterar i en fastställd vägplan/järnvägsplan.
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Denna effektivisering måste ske i samarbete med akademin, närings-
liv och andra myndigheter. Digitalisering bör användas i byggprocessen 
från tidiga skeden till förvaltningsskede för att ge förutsättningar till en 
långsiktig och kontinuerlig produktivitets- och innovationsutveckling i 
anläggningsbranschen.

För att utveckla en optimal anläggning med ökad användning av ny teknik 
och produkter är det viktigt att Trafikverkets regelverk i större utsträckning 
övergår från konstruktiv utformning till dimensionering av anläggningens 
byggdelar och väsentliga egenskaper för anläggningen. De funktionella  
kraven ska vara uppföljningsbara för att möjliggöra en upphandling på dessa.

Upphandlingar kan bidra till att utveckla effektiva och innovativa lösningar 
så som kontrakt-, samarbets- och affärsformer såväl som utformning- och 
metodval. Funktionskrav bör beskrivas så att det skapar incitament till  
innovationer och nya metoder hos leverantörer.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 
Behov av forskning och innovation finns inom alla skeden från plan- 
läggning, projektering, byggande och överlämning av den fysiska och  
digitala anläggningen till förvaltning. Forskning på ny teknik, digitalisering 
och metoder för utformning, dimensionering och metodval är väsentlig.  
För investerings- och reinvesteringsverksamhet är det nödvändigt att  
ständigt förbättra och utveckla nya funktioner och nya material. 

Kunskap om metoder för att beskriva, upphandla, validera och följa upp  
infrastrukturens funktionalitet behöver utvecklas. Även förståelse av hur 
olika anläggningsdelar förändras och bryts ned behöver bli bättre för att 
funktionella krav ska kunna ställas.

Kunskap om hur ny teknik och digitalisering kan nyttjas i byggprocessen  
behöver fortsatt utvecklas. Analys och verifieringsmetoder för att säkerställa att 
ny teknik och nya metoder inte ger avkall på kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö 
under byggande eller drift är viktigt. Sambandet mellan tekniska materialkrav 
och byggdelens funktionella egenskaper över tid behöver utvecklas.

Kunskap om hur den digitala anläggningen kan beskrivas med marknads- 
neutrala metoder och format. Förståelse för hur överföring av anläggnings- 
information mellan skeden och till förvaltning kan standardiseras och  
paketeras. Medverkan i internationell samverkan och utveckling av metoder 
och standarder för anläggningsinformation är viktigt.

Utökad och ny kunskap om vilka kravställningar som ska ställas på den framtida 
anläggningen är av särskilt intresse. Det är krav kopplade till nya former  
av trafikeringen av infrastrukturen som till exempel självkörande bilar, 
tyngre fordon, elvägar och höghastighetsjärnväg. Även lösningar i stadsmiljöer 
behöver utvecklas. Ökad förståelse och kunskap om infrastrukturens funktion, 
påverkan och integrering i stads- och tätortsmiljö. Analysverktyg och  
gestaltningsprinciper för hur statlig infrastruktur ska gestaltas som en  
integrerad del av staden används vid projekt i eller i angränsning till  
urbant utvecklade miljöer.

Kunskap som bidrar och ger möjligheter till att utveckla effektiva och  
innovativa lösningar inom kontrakt-, samarbets- och affärsformer efter- 
frågas samt initiativ som undersöker hur olika entreprenad/affärsformer 
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påverkar slutresultatet med avseende på tid, kostnad, produktivitet och  
innovationsgrad. Identifiering av kostnadsfördyrande orsaker i stora  
infrastruktur projekt är områden som behöver utforskas.

Forskning kring olika innovationsupphandlingsformer samt forskning kring 
eventuella konsekvenser och påverkan av nyttjande av den internationella 
marknaden behöver ökas.

Målområde Säkerhet och trafiksäker utformning

Avgränsning av målområdet
Utformning och byggbarhet av infrastrukturen ska uppfylla Transport- 
politikens funktionsmål inom tillgänglighet men ska även vara säker och  
bidra till Transportpolitikens hänsynsmål inom säkerhet. Den fysiska arbets-
miljön ska hanteras systematiskt vid arbete i anläggningen vid inventering och 
byggande. Säkerhetsarbetet ska vara en del av tidig planering, planläggning och 
projektering och behöver tillgodose högt ställda krav så att arbetsmiljön vid 
byggandet samt vid drift och underhåll är säker. Utformningen och byggbarheten 
av infrastrukturen ska också ske på ett sådant sätt att inträffade händelser ej får 
stora konsekvenser för samhällets funktionalitet. Vi behöver även säkerställa 
att lärdomar dras från oönskade händelser och hanteringen av dessa för att 
bättre kunna utforma framtida arbeten med avseende på säkerhet. 

Anläggningens utformning ska vara trafiksäker där frågor kring gestaltning  
och framkomlighet uttrycks. Ny teknik vid byggande av anläggning får inte 
göra avkall på kvalitet och säkerhet eller komma i konflikt med befintlig teknik. 
Större kunskap om god arkitektur och dess koppling till olika trafikslags säker-
het, trygghet, attraktivitet och nyttjande behöver utvecklas.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 
Utvecklade utformningskrav behöver tas fram som möjliggör gestaltnings- 
lösningar där infrastrukturen blir en integrerad del av staden. Ökad kunskap 
behövs om hur god landskapsanpassning och funktionalitet skapas eller 
bibehålls för anläggningar som planläggs och byggs. Tillgänglighetsåtgärder 
för gående och cyklister samt metoder som stärker jämställda trafikmiljöer 
behöver utvecklas. Säkerheten avseende motorcyklar behöver utvecklas.

Nya metoder för inventering av befintlig anläggning och verifiering av  
kvaliteten på konstruktionen bör utvecklas för en förbättrad arbetsmiljö  
vid arbete i anläggningen. Forskning för ökad säkerhet i byggskedet är  
angeläget med ett ökat fokus på bakomliggande orsaker och risker till 
olyckor. Det är också angeläget med forskning och innovation som belyser 
det svenska arbetssättet vid sena planeringsskeden och byggnation, kopplat 
till såväl informationssäkerhet som samarbeten mellan olika aktörer. Andra 
viktiga aspekter på säkerhet och byggande är riskhantering, kontinuitets- 
hantering, krishantering och ansvarsfördelning. Inom dessa områden finns 
det stort behov av metodutveckling för att säkerställa effektivare, mer  
ändamålsenliga och i vissa fall evidensbaserade arbetssätt. 

Forskning om hur utformning av vägar kan förbättra trafiksäkerheten för alla 
trafikantslag men med särskilt fokus på gående och cyklister. Forskning för 
ökad kunskap om hur utformning av vägar kan förbättra användbarhet i form 
tillgänglighet, orienterbarhet och trafikantupplevelse för alla trafikslag men 
med särskilt fokus på gående och cyklister.
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Bättre kunskap om anläggningens funktionssätt på detaljerad nivå behövs  
för att kunna bedöma åtgärdsbehov vid ombyggnad. Bättre uppföljning  
behövs på om investeringsverksamheten får beställningar på åtgärder  
som svarar mot uppsatta effektmål.

Kunskap behöver utvecklas om hur olika typer av vägutrustning och fordon 
kan anpassas till oskyddade trafikanters behov. Hur kan fordon och oskyddade 
trafikanter separeras utan en försämrad tillgänglighet? Kunskapsunderlag 
behövs för utformning av vägarnas sidoområden inklusive utformningen av 
räcken och annan vägutrustning.

Målområde hänsyn till klimat och miljö i byggprocessen

Avgränsning av målområdet
Infrastrukturen ska som helhet kunna betraktas som miljö- och klimat-  
anpassad och bidra till Transportpolitikens hänsynsmål inom miljö och hälsa. 
Former för hur avvägningar mellan olika målområden ska hanteras i bygg- 
processen behöver systematiseras och utvecklas. Kvalitetskrav samt metoder 
för uppföljning av miljö- och hälsokrav behöver utvecklas från planläggning 
till färdig anläggningsdel. Metoder och arbetssätt behöver utvecklas för att 
mer helhetsbaserade bedömningar och åtgärder ska kunna genomföras i 
anläggningen.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 
Former för styrning av anläggningsprojekt samt modeller för hållbara 
produktionsmetoder med avseende på miljö- och hälsopåverkan för anlägg-
ningsbyggande behöver utvecklas. Modell för mått och målsättning inom 
miljö- och hälsoområdet som dimensionerande ram behöver utvecklas, detta 
kan vara ett incitament till optimal framdrift. Modeller för avvägning av mål-
konflikter vid byggande gentemot olika miljö- och hälsomål behöver testas.

Upphandlingskrav och affärsformer med incitament till entreprenörer i ge-
nomförandet för att ge koldioxidbonus behöver utvecklas och demonstreras. 
Innovation inom väg- och järnvägsspecifikt material behöver utvecklas så att 
produkter och material som används i anläggningen klarar högt ställda miljö- 
och hälsokrav. Det gäller såväl ökat utbyte till mer resurseffektiva material 
som återvinning av material samt minskad användning av farliga ämnen för 
att möjliggöra friska kretslopp.tökad kunskap om möjligheterna till att minska  
resursåtgång av material samt att återanvända material i anläggningen 
efterfrågas. Kvalitativa studier och bedömningsgrunder för klimatpåverkan 
behöver följas upp och rapporteras.

Inom landskapsområdet behöver metodik för hur kulturmiljö bevaras och 
används samt metodik för hur vi ska minimera påverkan på kulturmiljö från 
infrastrukturen utvecklas. Metoder för åtgärder som minskar biotopförluster 
samt ökade kunskaper om grön infrastruktur och ekosystemtjänster behöver 
tas fram. Det är angeläget att hitta former för hur användningen av naturligt 
och lokalt förekommande arter kan stimuleras.

Metodik för hantering av vattenområden utmed vägar och järnvägar för en 
bibehållen eller förbättrad ekologisk och vattenhushållande funktion behöver 
tas fram så att effektiva och hållbara skyddslösningar för vattenförekomster 
utmed vägar och järnvägar säkerställs. Modeller för klimatförändringars 
påverkan på vatten-, vind-, mark och temperaturförhållanden hanteras så att 
en robust anläggning säkerställs.
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Metodik och demonstrationer för utveckling av skyddslösningar utmed  
vägar och järnvägar behöver utvecklas så att goda levnadsförhållanden  
avseende buller, vibrationer, partikelhalt och farliga ämnen i både luft  
och mark vid byggande säkerställs.

Former för styrning av anläggningsprojekt så att miljö och hälsopåverkan  
minimeras behöver utvecklas samt modeller för hållbara produktions- 
metoder med avseende på miljö- och hälsopåverkan för anläggnings- 
byggande behöver utvecklas. Modell för mått och målsättning inom miljö- 
och hälsoområdet som dimensionerande ram behöver utvecklas, detta kan 
vara ett incitament till optimal framdrift. Modeller för avvägning av mål- 
konflikter vid byggande gentemot olika miljö- och hälsomål behöver testas.

Målområde Ökad fokus på LCC

Avgränsning av målområdet
Ökat fokus på livscykelkostnad (LCC) innebär ökat fokus på förmågan att 
hushålla med skattemedel, minskad miljöpåverkan och samtidigt att skapa 
största möjliga nytta för de som nyttjar infrastrukturen. Detta gäller såväl 
under byggfasen genom t.ex. kortare byggtider och minimal påverkan  
på människor och miljö som under driftsfasen där långsiktigt hållbara  
anläggningar med minimala drift- och underhållsbehov eftersträvas.
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8 Risk, arbetsmiljö, miljö och säkerhet.

Målet är att LCC är en naturlig del i vedertagna arbetssätt hos såväl beställare 
som leverantörer och gäller genom hela kedjan från planera till handla upp, 
projektera och till sist bygga ny eller förändra befintlig anläggning. Allt detta 
görs dessutom på rätt sätt med rätt kvalitet och med erfarenhetsåterföring  
för ständig förbättring av LCC.

Prioriterade forsknings- och innovationsteman 
Nedan listas de områden som är prioriterade i planen för åren 2019–2024. 
Det handlar om begrepp och definitioner som skapar förutsättningar för  
övriga teman och det handlar om den data som krävs för att föda de modeller 
och verktyg samt värderingar som ligger till grund för viktiga beslut och 
kapitlet avslutas med temat nyttiggörande.

Begrepp och definitioner
En för transportsystemet gemensam definition av begreppet LCC behöver  
utvecklas. Begrepp att förhålla sig till, utöver LCC, vid utveckling av  
definition är t.ex. RAMS8 , trafikantnytta, trafikstörningar, samhällsnytta,  
långsiktig hållbarhet, miljöpåverkan, säkerhet, utformning samt 
underhållsbehov.

Data
Försörjning av rätt indata till LCC-modeller är avgörande. Det handlar dels 
om erfarenhetsvärden från driftfasen kring hur de som nyttjar trafiksystemet 
upplever det, dels om data som möjliggör bättre upphandling, planering, 
projektering och byggande av helt nya typer av anläggningar. Det kan röra 
anläggningar som möjliggör exempelvis en hårdare trafikbelastning, högre 
hastigheter eller högre/tyngre last än vad dagens normer och modeller kan 
hantera.

Förbättrade underlag i form av erfarenhetsvärden avseende material- och 
konstruktionsdelars verkliga livslängd bör tas fram och data differentieras 
vad gäller t.ex. olika trafikering (storstad/landsbygd) eller klimat (norra eller 
södra Sverige samt extrema klimathändelser).

Erfarenhetsvärden för LCC-analyser bör utvecklas för olika miljö- och  
landskapsåtgärder, standardprodukter och typlösningar.

I ett längre perspektiv kan även den information som i allt större ut- 
sträck- ning samlas in i väg- och järnvägsfordon kunna användas till att  
bättre förstå förändringar i anläggningen över tid och hur de som nyttjar  
anläggningen faktiskt upplever den kvalitet den är byggd med. I för- 
längningen bör informationen kunna användas som underlag för LCC.

För att förbättra användning och beslutsunderlag för LCC behövs olika  
åtgärder riktade mot att förbättra kvalitetsbrister i indata och förutsättningar 
till dagens modeller.
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Modeller och verktyg inklusive värdering
Ändamålsenliga modeller och verktyg för olika anläggningstyper och dess 
LCC behöver utvecklas. Många av dagens dimensioneringsmodeller omfattar 
inte ett LCC-perspektiv utan separata beräkningar behöver utföras för att 
beakta LCC. Nuvarande LCC-modeller och verktyg behöver förbättras så att 
det tydliggörs hur inverkan av exempelvis RAMS och samhällskostnad, trafikant- 
kostnad och trafikstörningar kan beaktas. Även samhällets förändrade syn på 
t.ex. markanvändning behöver beaktas i modellerna likväl som modeller som 
kan hantera längre och/eller tyngre fordon eller högre hastigheter.

För att statusbedöma och beskriva återstående livslängd för befintliga 
konstruktioner krävs utveckling av nuvarande dimensioneringsverktyg som 
även ska kunna förutsäga konstruktionens framtida tillstånd och restvärde. 
Samtidigt måste man kunna beakta hur underhålls- och ombyggnadsåtgärder 
påverkar befintliga anläggningsdelars restvärde.

Planering och byggande av höghastighetsjärnväg och mer omfattande  
bygg- nation under mark medför stort behov av bättre förutsättningar för 
bedömning av anläggningens nedbrytningstakt som underlag för LCC.  
Skillnader mellan klimatförutsättningar och kvalité på material jämfört  
med befintliga höghastighetsbanor innebär att LCC erfarenheter från  
andra länder behöver omvärderas och utvecklas.

Nyttiggörande
Nyttiggörande handlar dels om beställarens interna processer, förhållningssätt 
och förmåga att implementera ny kunskap dels om utvecklade upphandlings-
verktyg och affärsformer som skapar tydliga incitament för projekterande 
och byggande leverantörer att nytta LCC-verktyg.

Arbetssätt, metoder och modeller utvecklas för att säkerställa att informa- 
tionen förbättras och uppdateras över tid. Som ett led i detta bör undersökas 
om digitaliserade geodata i en gemensam databas kan öka användandet av 
tidigare kunskap.

2.4.3 Styrelse och Portföljledare

Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare. 

Charlott Andersson 
Portföljledare 
charlott.andersson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 13
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2.5 Sjöfartsområdet
2.5.1 Övergripande syfte
Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad 
efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Det förutsätter en förnyelse och effektivisering av  
trans- portsystemets alla delar, och det i en högre takt än tidigare, såväl 
beträffande sjöfartssystemet och dess komponenter som vad avser sjöfartens 
roll och funktion i ett sammanhållet transportsystem. Det är dock inte bara 
teknikfrågor som portföljen behandlar utan även operativ effektivisering  
och utveckling av underlag för nya typer av affärsmodeller.

Således är syftet att finansiera behovsmotiverad forskning, innovation och 
demonstration av hög kvalitet, samhällsnytta och genomslagskraft inom 
sjöfartsområdet. Det innefattar utveckling av ny kunskap inom sjöfarts- 
området som bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls. I Trafikverkets 
förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 lyfts fram att  
sjöfarten behöver anpassas till fossilfrihet och bättre integreras i samhälls-
planeringen, samt bli säkrare och effektivare genom digitalisering.

2.5.2 Målområden – tematiska avgränsning 
Behoven utgår från Trafikverkets, Sjöfartsverkets, Energimyndighetens och 
Transportstyrelsens respektive ansvarsområden inom sjöfart. Den adresserar 
sjöfartens omedelbara och långsiktiga behov av FoI och nödvändig förnyelse 
och utveckling, samt transport-, klimat- och miljöpolitiska mål.

Sverige har innovationsvänliga rederier, en industri som ligger i framkant 
med tekniska lösningar och myndigheter som bidrar med domänkunskap, 
idéer och förutsättningar. Portföljen har fokus på Trippel Helixsamverkan  
(industri, akademi och offentlig sektor) där kompetenser och finans- 
iering samverkar i syfte att skapa samhällsnyttor och en ökad svensk 
konkurrenskraft.

FoI-satsningen har fokus på begränsat antal strategiska områden, konkreta 
resultat och nyttiggörande samt en tydlig samhällsnytta. Samverkan med och 
finansieringsmöjligheter genom EU och andra nationella finansiärer  
ska tillvaratas.

Portföljen är indelad i följande prioriterade temaområden som är framtagna  
i samråd med sjöfartsnäringen, akademin och myndigheter.

• Klimat och miljö

• Digitalisering

• Sjösäkerhet och social hållbarhet

• Infrastruktur (effektivare sjötransportsystem) 

De legala och ekonomiska aspekterna bör ingå i alla projekt i den mån dessa 
är relevanta. Förstärkning av kompetens och spridning av projektresultat till 
sjöfartens aktörer måste ingå i alla projekt. 
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Klimat och miljö
Den europeiska miljöbyrån uppskattar att sjöfart och flyg kommer att stå för 
nästan 40 % av de globala koldioxidutsläppen till 2050 om inga nya åtgärder 
vidtas9. Sverige har en av världens renaste sjöfartssektorer, samtidigt som 
regeringen har satt upp ambitiösa mål för att ytterligare minska utsläpp från 
transportsektorn. I området ingår bland annat forskning kring och utveckling 
av tekniska lösningar och styrmedel som stödjer avfossiliseringen av svensk 
sjöfart, samt minskning av buller. 

Prioriterade forsknings – och innovationsteman 

 › Hur kan utsläppen av för inrikes transporter minskas till 2030 med 
minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå och 100 procent  
lägre till 2045?

 › Hur kan svensk sjöfart göras mer långsiktigt hållbar och 
konkurrenskraftig? 

 › Hur kan sjöfartens andel av de totala utsläppen minskas, både till  
luft och vatten?

 › Hur kan sjöfartsgenererat buller över och under vatten minimeras?

 › Hur kan regelefterlevnad stärkas inom sjöfartsområdets miljöområde?

 › Hur kan man säkerställa att vidtagna åtgärder ger önskad effekt?

 › Hur kan bättre underlag tas fram angående sjöfartens diffusa utsläpp och 
dess påverkansfaktorer på havsmiljön, för att göra korrekta prioriteringar 
av åtgärder?

Särskilt prioriterade områden

 › Projekt som syftar till fossilfrihet och bidrar till minskad miljöpåverkan 
från sjöfarten, samt adresserar målen i klimatlagen.

 › Snabbladdning, med inriktning mot tekniska frågor för överföring  
och lagring.

 › Medel och verktyg för omställning (styrmedel m.m.)

 › Åtgärder som ska bidra till att nå svenska transportpolitiska samt  
miljö- och klimatmål, samt de globala hållbarhetsmålen som definierats  
i Agenda 2030. 

 › Utveckling av fartygssystem anpassade för fossilfria drivmedel, ökad  
energieffektivitet, reducering av negativ miljöpåverkan på luft och  
vatten samt nödvändig teknisk utveckling för sjöfartens anpassning till  
nya regelverk och internationella överenskommelser (exv. NECA). 

 › Projekt som tydliggör och strävar efter förbättrad koppling mellan  
sjöfart och havsmiljödirektivet, vattendirektivet respektive 
havsplaneringsförordningen.

9 https://www.eea.europa.eu/highlights/europe2019s-transport-sector-aviation-and 
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Förväntade resultat inom målområdet

 › Forskning inom området bör leda till att sjöfarten uppfyller gällande  
och framtida krav för långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig näring 

 › Demonstration inom nya drivmedelslösningar är en nödvändighet om  
de politiska målen med ett fossilfritt samhälle där sjöfarten ingår ska nås. 

Digitalisering
Digitaliseringsområdet innefattar satsningar inom exempelvis uppkopplade 
fartyg, ökad digitalisering i hamnar, ökad automatiseringsgrad/fjärrstyrning/
uppkoppling inom sjöfart, trafikledning och informationsdelning samt 
positionering och kommunikation. Området är av såväl teknisk, natur- som 
samhällsvetenskaplig art. Det är såväl nödvändigt som möjligt att utveckla 
sjöfarten genom att tillvarata möjligheterna med digitalisering och ny teknik 
samt att tillvarata erfarenheter och kunskap från andra trafikslag och andra 
samhällssektorer.

Prioriterade forsknings – och innovationsteman

• Hur Sverige bör realisera digitaliseringens möjligheter för ökad 

 › sjösäkerhet, 

 › resurs- och energi- och transporteffektivitet, 

 › tjänstekvalitet, 

 › resiliens och robusthet i sjötransportsystemet, samt 

 › svensk konkurrenskraft.

• Hur kan automatisering, fjärrstyrning och uppkoppling mellan land  
och fartyg bidra till de transportpolitiska målen och ökad hållbarhet?

• Hur påverkar en ökad digitalisering sjöfartens och transportsystemets 
säkerhetskultur, människa-maskininteraktion, stöd- och över- 
vakningssystem i land och arbetsmiljö ombord och iland

• Hur kan sjöfartens digitalisering stärkas genom ett proaktivt arbete  
med cybersäkerhet inklusive säkerhetskritiska system 

Särskilt prioriterade områden:

 › Utvecklingen av lösningar och tekniska verktyg som bidrar till ökad  
användning av maritim informationsteknik.

 › Projekt om informationsdelning i noder och trafikledningscentraler,  
automatisk rapportering, elektroniska dokumentsystem och nya tjänster.

 › Projekt om effektivisering och ökad sjösäkerhet bl. a. genom trafik-  
och ruttoptimering inklusive dynamisk ruttseparation, utveckling av  
Intelligenta transportsystem (ITS), moderna kommunikationssystem i  
land och till sjöss, samt utveckling av e-navigation, t.ex. utveckling och 
demonstration av trafikledning till sjöss, bidra till ökad hållbarhet. 
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 › Projekt om vidareutvecklingen av tekniska verktyg och arbetet med  
internationell standardisering för att effektivt möta globaliseringens krav.

 › Inkludering av andra tillämpningar av sjömätning än för sjökorts- 
produktion; ex betydelse för beräkning av ”under keel clearance”,  
ruttoptimering och sjöfartens miljöpåverkan.

Förväntade resultat inom målområdet
 › Forskning inom informationssäkerhet, fjärrstyrning, uppkoppling, 

människa-maskin.

 › Maritim informatik som ett tillämpat forskningsområde där Sverige  
har möjligheten att vara tongivande för den globala maritima sektorn.

 › Utveckling inom digital maritim infrastruktur.

 › Innovation inom olika områden där erfarenheter och lärdomar från  
andra sektorer och trafikslag tas om hand och testas inom sjöfarten.

 › Demonstration inom digitalisering, automatisering och sjötrafikledning 
är synnerligen angelägna områden där vi i Sverige har innovationsvän-
liga rederier, en industri som ligger i framkant med tekniska lösningar 
och där vi har myndigheter som bidrar med domänkunskap, idéer och 
förutsättningar.

Sjösäkerhet och social hållbarhet 
Också säkerhetsfrågorna inom sjöfarten behöver hanteras. Årligen rapporteras 
inom EU c:a 700 olyckor inom handelssjöfarten, vilket kan jämföras med c:a 
30 olyckor inom flyget. Det behövs utveckling av stödsystem och komponenter 
för säkrare fartyg och fartygsdrift. 

Prioriterade forsknings – och innovationsteman
 › Hur kan risken för, eller effekten av, incidenter till sjöss som inbegriper 

skada på liv, hälsa, egendom eller miljö minimeras?

 › Hur hantera nya typer av gods och lastbärare ombord ur ett 
säkerhetsperspektiv?

 › Hur anpassar vi utbildningar till nya regler och krav inom sjösäkerhet?

 › Hur ska vi hantera säkerhetskultur och sociala arbetsvillkor i  
framtidens sjöfart?

 › Vilken forskning och analys av incidentrapportering behöver bedrivas  
för att påverka regelutvecklingen inom sjösäkerhetsområdet? 

 › Modern teknik möjliggör aktiva system som styr evakuering utifrån den 
aktuella situationen på fartyget. Hur behöver positioneringssystem till  
sjöss vidareutvecklas för att öka sjösäkerheten och behövs en vidareut-
veckling av SAR (search and rescue) och möjlighet att spåra individer 
under evakueringen?
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Särskilt prioriterade områden
 › FoI som syftar till att reducera risken för skada avseende liv, hälsa,  

egendom eller miljö till sjöss.

Förväntade resultat inom målområdet
 › Kunskap om stödsystem och komponenter för säkrare fartyg och  

fartygsdrift behövs. Det inkluderar fartygsdynamik, trafiklednings-  
och ombordsystem, utvecklade trafikledningscentraler m.m. Tema- 
området omfattar även åtgärder och digitala lösningar för att  
minimera risken för incidenter. 

 › Kunskap om responsförmågan att hantera konsekvenser av en incident  
kan förbättras. Till exempel vidareutveckling av sjöräddningssystem,  
sök- och räddningssystem, metoder för hantering av miljöpåverkande  
spill, utveckling av metoder för brandbekämpning m.m.

 › Kunskapen om responsförmågan att hantera störningar i sociotekniska 
system i syfte att förbättra förmågan att undvika incidenter samt  
metoder/träning för hur människor bidar till säkerhet.

Infrastruktur (effektivare sjötransportsystem)
Nya infrastrukturlösningar kan förstärka förutsättningarna för att öka  
sjöfartens andel i transportsystemet både för gods och passagerare.  
Det handlar både om tekniska lösningar ombord på fartyg och iland  
men även om planering och systemstudier. 

Prioriterade forsknings – och innovationsteman
 › Hur kan den sjöfartsspecifika infrastrukturen utvecklas, tekniken  

för sjötransportsystemet förnyas för att skapa förutsättningar för  
överflyttning från andra trafikslag? 

 › Vilken ny teknik, samt nya metoder, affärsmodeller och processer  
krävs för sjötransporter och tekniska lösningar ombord på fartyg och 
iland för att öka sjöfartens konkurrenskraft?

 › Vilken ny teknik, samt nya metoder, modeller och processer kan skapa 
effektivare och säkrare sjöfart under vinterförhållanden?

Särskilt prioriterade områden
 › Åtgärder ska stärka sjöfartens funktion och robusthet i ett samman- 

hållet transportsystem. Området berör sjöfartens funktion och infra- 
strukturella aspekter i effektiva sammodala noder, gränssnitten mot  
andra trafikslag, och tekniska utmaningar för vattenburen kollektiv- 
trafik- och godstransportsystem i urbana områden. Det inkluderar  
tekniska och infrastrukturella utmaningar avseende utvecklingen  
av innovativa och samhällsekonomiskt effektiva transportlösningar  
med inre vattenvägssjöfart, kustsjöfart och närsjöfart. Detta innefattar  
exempelvis nya kostnadseffektiva infrastrukturlösningar som gör  
vattenburen kollektivtrafik mer attraktiv. FoI relaterad till fritids- 
båtar ingår inte i portföljen. 
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 › Samhällsekonomiska analyser, systemstudier som kopplar samman  
teknik och ekonomi, studier om styrmedel och hinder för överflyttning  
är viktiga för ett sammanhållet transportsystem och bör därför  
finansieras i samverkan med andra portföljer. 

Förväntade resultat inom målområdet
 › Forskning som leder till framtida infrastrukturlösningar för en hållbar 

sjöfart både inom godstransporter och kollektivtrafik.

Innovationer för hållbar sjöfart
Trafikverket har ett stort behov av att stimulera utvecklingen mot lång- 
siktig samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi för att  
dels försäkra branschens framtida behov av kompetens och dels få fram  
innovationer som krävs för hållbar sjöfart. I nuläget saknas det långsiktig 
finansiering till ett samverkansprogram där forskning och innovation  
för hållbar sjöfart kan bedrivas. Därför genomför Trafikverket nu en för- 
kommersiell upphandling på 5 + 5 år för att skapa ett sådant program.  
Målet är att det nya programmet ska vara på plats i början av 2019.

2.5.3 Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Styrelseordförande. 

Rein Jüriado 
Styrelseordförande 
rein.juriado@trafikverket.se 
Direktnummer:+46 10-123 49 23 
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2.6 Luftfartsområdet

2.6.1 Övergripande syfte
Syftet är att, genom finansiering av forsknings- och innovationsinsatser, i 
form av förstudier, projekt och program, bidra till att utveckla och förnya 
luftfartsområdet på ett sådant sätt att det möter omvärldens krav på säkra,  
effektiva, robusta och hållbara flygtransporter samt bidrar till att de transport-
politiska målen uppnås. Inriktningen för portföljen utgår från LFV, Swedavias, 
Transportstyrelsen och Trafikverkets respektive ansvarsområden inom luft-
fartsområdet samt övriga intressenter som är verksamma inom området.

2.6.2 Målområden – tematiska avgränsning
FoI-satsningen har fokus på ett begränsat antal strategiska områden, konkreta 
resultat och nyttiggörande samt en tydlig samhällsnytta. Möjligheter till  
samverkan med andra aktörer och finansieringsmöjligheter genom EU  
och andra nationella finansiärer ska beaktas. 

Portföljen är indelad i följande tre prioriterade målområden:

• ATM (Air Traffic Management) 

• Flygplats

• Luftfart och samhälle 

Merparten av den forskning och innovation som finansieras inom portföljen 
ligger i TRL-nivå 3-6, vilket innebär tillämpad forskning, utveckling och 
demonstration av nya lösningar. 

ATM (Air Traffic Management) 

Prioriterade forsknings – och innovationsteman

Flygsäkerhet 
En tillfredställande hög flygsäkerhet är en grundläggande förutsättning för  
all flygoperativ verksamhet. Det uppnås genom att kontinuerligt utveckla 
metoder och strategier för flygsäkerhet. Då operativ verksamhet utvecklas och 
förändras är bibehållen eller ökad flygsäkerhet en övergripande förutsättning. 
Området bör beaktas i allt forsknings- och innovationssarbete inom ATM. 

Kapacitet 
Flygtrafikledningens förmåga ett etablera och hålla rätt avstånd mellan  
flygplan påverkar i stor utsträckning den erhållna kapaciteten i luftrummet 
och på flygplatsen. Forsknings- och innovationssarbete bör bedrivas inom 
bland annat sekvensering av trafikflöden, automation och utvärdering av 
luftrumskapacitet. Detta görs delvis genom att utveckla nya koncept och 
metoder som valideras i en simulerad miljö.
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Tillgänglighet 
Tillgänglighet avser i vilken utsträckning luftfartssystemet är tillgängligt  
för brukarna samt i vilken utsträckning luftfartsinfrastrukturen och 
ATM-systemet är tillgängliga. Här bör forsknings- och innovationssarbete 
ske inom områden som fjärrstyrning för att tillgängliggöra flygplatser i  
glesbefolkade områden och inom luftrumsdesign för breda lösningar. 

Effektivitet 
Effektivitet inom flygtrafikledning handlar både om att upprätthålla ett  
effektivt luftrum (väl anpassat för kundernas behov) samt att arbetsmomenten 
inom flygtrafiktjänsten (leveransen av flygtrafikledning) utförs på ett effektivt 
sätt (tid och kostnad). Här bör forsknings- och innovationssarbete ske inom 
områden som automation, mänsklig prestanda, arbetsbelastning och fatigue. 
Här handlar det om att utveckla metoder, rutiner, systemstöd samt validera 
nya koncept och lösningar i simulerad och verklig miljö. 

Hållbarhet och Miljö 
Flygbranschen står inför fortsatta utmaningar för att utvecklas hållbart. 
Flygets miljöpåverkan handlar främst om CO2-utsläpp, höghöjdseffekter 
och buller. Här bör forsknings- och innovationssarbete ske som syftar till 
att utveckla och förbättra mätmetoder och/eller verktyg för att analysera 
nuvarande trafikbild (flöden, mönster, höjdväxlingar, avvikelser) och utifrån 
denna baseline ge förutsättningar att eliminera problem och flaskhalsar samt 
oönskade trafikala och miljömässiga effekter. Ett exempel är utveckling av 
analysverktyg och mätmetoder för att identifiera icke energioptimala flyg-
profiler, vad som förorsakar dessa och hur de kan undvikas eller förbättras. 
Särskilt eftersöks predikterande information. 
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Avgränsning, hänvisning till pågående arbete
Inom området ATM bedrivs i dagsläget forsknings- och innovationsarbete 
som syftar till att:

 › Utveckla flygtrafikledningssystemet med bättre systemstöd för  
flödeshantering och konflikthantering. 

 › Förbättra informationsutbytet mellan flygplan och flygtrafikledning. 

 › Förbättra koordinering mellan ATC-centraler samt mellan  
ATC-sektorer inom centralerna. 

 › Förbättra ankomst- och avgångssekvenser för ökad kapacitet och 
energieffektivitet. 

 › Fjärrstyrning av flygledning på flygplats för ökad effektivitet och  
minskade kostnader. 

 › Ökad automation för ökad säkerhet och effektivitet i flygtrafikledningen.

 › Utveckla informationstjänster och standarder för att dela  
information mellan ATM-aktörer vilket ger bättre lägesbild och  
minskar systemkostnader.

 › Förbättra luftrumsutformning för att brukarna ska kunna  
nyttja luftrummet mer effektivt samt mer dynamisk allokering av 
flygledningsresurser.

Prioriterade forsknings – och innovationsteman
Nedan finns ett antal områden listade där det finns ett behov av vidare  
innovationssarbete inom ATM, i form av både förstudier (kartläggning 
och analys), forskning och demonstration. Validering av forskningsresultat 
genom simuleringar, live trials och demonstartioner bedöms vara mycket 
viktiga verktyg i innovationsarbetet. 

• Luftrummets långsiktiga utveckling

 › Anpassa och modernisera luftrummets konstruktion efter  
brukarnas behov och de tekniska systemens förmåga. 

 › Säkerställa ett effektivt nyttjande av luftrummet samt att  
efterfrågad kapacitet kan mötas.

 › Integrering av civil, militär samt bemannade och 
obemannade luftfartyg.

 › Drönare, (RPAS Remotely Piloted Aircraft System) forskning som 
stödjer och ställer krav på utvecklingen av RPAS-farkoster. 

 › UTM/U-space*, koncept för autonom flygtrafikledning under 120 m.

• Miljöperspektiv – hållbart flyg

 ›  Forskning som stödjer brukarna att flyga energieffektivt. 

 ›  Forskning som ökar möjligheterna att minska buller.

*Unmanned Traffic Management
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• Automation 

 › Ökad maskininlärning för att stödja beslutsprocesserer i  
flödes- och konflikthantering.

 › Automation för drönare.

• Valideringsförmåga 

 › Öka förmågan hos de svenska valideringsplattformarna för att höja  
kvalitet i simulerings- och valideringsresultat. 

• Systemstöd

 › Ökat systemstöd för att förhindra kollision mellan flygplan samt  
mellan fordon och flygplan på marken.

• Robusthet och CyberSecurity

 › Ökad robusthet i infrastruktur och ökad säkerhet i informationsutby-
te (Cyber Security).

• Informationshantering och interoperabilitet

 › Öka förmågan att i realtid dela information och skapa förutsättningar  
för gemensamt beslutsfattande av berörda intressenter. 

Flygplats

Prioriterade forsknings – och innovationsteman

Flygsäkerhet (Safety) och luftfartsskydd (Security) 
Genom utveckling av flygplatsers utformning och infrastruktur liksom  
av informationshantering och av gränssnittet mellan människa och maskin 
kan flygsäkerheten på marken ökas. De många fordon och maskiner som 
används på en flygplats ska framföras och förhålla sig till såväl flygplan  
och andra fordon som människor. Metoder och koncept för passiva och  
aktiva hjälpmedel kan utvecklas för att undvika kollision mellan flygplan  
och markfordon. Passiva hjälpmedel kan omfatta till exempel automatiska 
väglednings- och varningssystem medan aktiva hjälpmedel innebär olika 
slags beslutsstöd för fordonsförare och pilot.

Genom att analysera och utveckla metoder för flöden på flygplatsen kan  
säkrare miljöer skapas på flygplatsen. I takt med att stödsystem utvecklas  
för specifika ändamål bör dessa också integreras i ett harmoniserat gräns-
snitt enligt ”best practicies” mellan människan, systemet och metodiken. 
Utveckling av operativa metoder för ökad eller bibehållen säkerhet vid  
till exempel reparation av rullbana vid full trafik, koncept och system för 
framförande av fordonstrafik på marken, inklusive förarlösa fordon, är ett 
annat prioriterat område. Utveckling av koncept för styrning och optimering 
av resenärsprocessen liksom även automatisering av denna bidrar till ett 
optimerat flöde genom hela flygplatsen..

Metoder för automatisk analys och trendbevakning behöver utvecklas 
för att gå från att arbeta reaktivt till att i ett mycket tidigt skede förebygga 
säkerhetsrisker. 
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Kapacitet
Kapaciteten på flygplatsen påverkas i stor utsträckning av lokaliseringen av 
rullbanor, taxibanor, uppställningsplatser och terminalbyggnader med mera. 
Utveckling av koncept och strategier för hur befintlig infrastruktur kan  
modifieras och anpassas för att stödja framtida trafik- och passagerarflöden 
kan ytterligare optimera effektiviteten. Även metodik som kan användas 
inom drift och underhåll kan vara motiverade, såsom utveckling av auto- 
matiserade underhållsprocesser anpassade till rullbanornas tillgänglighet.

Genom att skapa verktyg och processer för informationsutbyte mellan  
aktörerna inom den operativa verksamheten kan denna optimeras för  
att möjliggöra att beslut och genomförande baseras på bästa tillgängliga  
information. Då ny teknik införs behöver de operativa arbetsmetoderna  
ses över och valideras för att säkerställa att flygsäkerhet, kapacitet och  
effektivitet inte påverkas negativt. Utredningar bör göras kring vilka  
processer som kan automatiseras för att öka effektiviseringen för både  
trafik och resenärer. Det kan också innebära utveckling av logistiska  
lösningar för optimering av resenärsflöden, effektivt nyttjande av  
infrastruktur såsom gater, uppställningsplatser för flygplan etc.

Tillgänglighet 
Forskning och innovation är nödvändig för att utveckla kostnadseffektiva  
inflygningar vid sämre sikt i ett led att öka tillgängligheten till flygplatser. 
Även inom området fjärrstyrning finns stor potential i att utveckla fjärrstyrda 
säkerhetslösningar, logistiklösningar på marken, parkeringar med mera från 
en central placerad på en annan flygplats. Även automatisering av nödvändiga 
processer för öppethållande av en flygplatser bör kartläggas och analyseras. 

Effektivitet 
Genom utveckling av teknik som möjliggör ökad fjärrstyrning och automatik 
kan resurser samutnyttjas och effektiviseras för valda verksamheter, vilket är 
av stor vikt effektiviteten på en flygplats. 

Miljö (buller och utsläpp) 
Forskning och innovation krävs för att minska utsläpp och buller från  
flygtrafik. Detta är också ett led i att säkerställa tillgängligheten till flyg-
platser som annars kan begränsas av olika miljökrav. Detta kan ske genom 
utveckling av bland annat procedurkonstruktion, sekvensering på mark  
och åtgärder för industribullerproblematik liksom inom utveckling av  
drift- och underhållsåtgärder.

Avgränsning, hänvisning till pågående arbete
Inom området Flygplats bedrivs forsknings- och innovationsarbete som 
syftar till att:

 › Utveckla fågelavvärjande belysningssystem för flygplatser i syfte att  
öka flygsäkerheten. 

 › Analysera möjligheterna att utveckla affärsmodeller och fjärrstyra  
olika funktioner på små flygplatser, såsom till exempel flygtrafikledning,  
bagageskanning och andra säkerhetsfunktioner, i syfte att förbättra  
tillgängligheten inom Sverige. 
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 › Utveckla informationstjänster och standarder för att dela information 
mellan ATM- och flygplatsaktörer för en bättre lägesbild och minskade 
systemkostnader.

 › Utveckling av IT-system för övervakning och kontroll av marktjänst-  
eller annan utrustning på flygplatser. 

 › Utveckling av kapacitetsmodell för fjärrstyrning av flygtrafiktjänst på  
större flygplatser.

 › Utveckla avancerade instrumentflygprocedurer för effektiva och flexibla 
flygvägar i syfte att minska utsläpp och bullerexponering.

 › Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan.

Prioriterade FOI – teman
Nedan finns ett antal områden listade där det finns ett behov av vidare 
innovationssarbete inom Flygplats, i form av både förstudier (kartläggning 
och analys), forskning och demonstration. Validering av forskningsresultat 
genom simuleringar, live trials och demonstartioner bedöms vara mycket 
viktiga verktyg i innovationsarbetet. 

• Miljöperspektiv – hållbart flyg

 › Forskning som bidrar till att stödja brukarna att flyga energieffektivt. 

 › Forskning som ökar takten i framtagning av alternativa flygbränslen.

 › Forskning som bidrar till att minska buller och bullerexponering av 
boende.

• Automation:

 ›  Använda självstyrande funktioner för att effektivisera utnyttjandet  
av flygplatsinfrastruktur.

 Luftfart och samhälle 

Tillgänglighetens och hållbarhetens pris och kostnad
En god tillgänglighet kan enligt forskningsresultat ha en hållbar påverkan  
på den socioekonomiska utvecklingen mätt i produktivitet och syssel- 
sättning. De förklaringar som ges är vanligtvis att närhet, både geografiskt 
och tidsmässigt, gör det lättare att dela kostnader och risker. Det blir lättare 
att ge fördelar eller reducera nackdelar på arbetsmarknaden samt att under- 
lätta och öka kunskapsutbytet mellan regioner. Transporter är en nödvändig 
men inte tillräcklig förutsättning för ekonomisk utveckling. Storleken på  
och sambanden mellan dessa effekter är svåra att uppskatta och mer  
forskning behövs.
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Transportkostnaderna har betydelse för tillgängligheten. Transport- 
kostnadernas absoluta andel av den totala kostnaden att framställa en  
vara eller tjänst är i de flesta sammanhang låg. Trots detta är transport- 
kostnaden ofta betydelsefull för valet av lokalisering av varor och tjänster. 
Det handlar om att transporterna är tillgängliga och möter efterfrågebehov. 
Hur effektivare transporter kan skapas för att bidra till konkurrensfördelar 
behöver mer forskning.

Samhället och luftfarten behöver samtidigt ställa om för att minska klimat- 
och miljöpåverkan. Transportsystemet står för en tredjedel av Sveriges totala 
utsläpp av växthusgaser. Huvudsakliga faktorer som påverkar dessa utsläpp 
är det totala trafikarbetet, bränsleanvändning och energieffektivitet. Det är 
viktigt att flyget med prognosticerad fördubbling av antalet flygresenärer till 
2050 utvecklas för att möta förändrade hållbarhetskrav. Klimatutmaningen 
och den nödvändiga omställningen i samhället till en hållbar luftfart behöver 
mer forskning.

Inriktning/fokus för målområdet
 › Genom att tydliggöra den samhällsnytta som kan åstadkommas med  

hjälp av drönare kan vi ta tillvara potentialen av dessa luftfarkoster utan  
att påverka säkerheten för annan luftfart, människor eller egendom.

 › Genom att ytterligare höja säkerhetskulturen och omhänderta sociala 
arbetsvillkor kan vi möta framtidens luftfart.

 › Genom att få mer kunskap om vilken betydelse en tillgänglig luftfart  
har för näringslivets utvecklingsmöjligheter samt få kunskap om vad 
tillgängligheten kostar, skapas en bättre förutsättning att se luftfartens 
funktion i samhället.

 › Genom mer kunskap om funktionsbaserade reglers effekt (regler som 
inte är detaljerade utan pekar på önskad funktion) och konsekvenser 
för flygbranschen och säkerheten kan regelutvecklingen ske än mer 
kunskapsbaserat.

 › Genom att luftfarten fortsätter att utvecklas så att den kan samexistera 
med samhället och naturen med så lite påverkan på hälsa och miljö som 
möjligt får vi ett långsiktigt hållbart luftfartssystem.

 › Genom mer trafikslagsövergripnade lösningar kan flygets klimat- 
påverkan minska.

 › Genom att höja kunskapsnivån kring möjligheten för storskalig produktion 
av biobränsle kan Sverige ta forskningstäten.

Avgränsning, hänvisning till pågående arbete
Inom Luftfart och samhälle bedrivs i dagsläget forsknings- och  
innovationsarbete som syftar till att:

 › Studera konsekvenser av nya företagsformer inom luftfarten.

 › Studera konsekvenser av nya regelverk och dess påverkan på  
människans prestationer.

 › Visa på möjligheter för hur drönare kan integreras i luftrummet.

 › Studera hur människan hanterar en allt mer digitaliserad arbetsmiljö.

 › Studera hur flygbullret kan minska eller upplevas mindre störande.
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Prioriterade FoI – teman
Nedan är ett antal områden listade där det finns ett behov för vidare  
forsknings- och innovationssarbete inom Luftfart och samhälle. Forskningen 
kan genomföras i form av samhällsekonomiska analyser, riskanalyser och 
systemstudier.

 › Forskning som ökar takten i framtagning av alternativa flygbränslen.

 › Integrering av civil, militär samt drönare i luftrummet.

 › Forskning kring stöd och krav på utvecklingen av drönare  
(RPAS-Remotely Piloted Aircraft System). 

 › UTM/U-space (Unmanned Traffic Management), koncept för autonom 
flygtrafikledning under 120 m.

Förväntat resultat
Primärt inriktar sig portföljen mot forskning- och innovationsinsatser  
som bidrar till att: 

 › Säkerställa relevant nivå av flygsäkerhet. 

 › Metod- och teknikutveckling höjer effektivitet, kapacitet och  
tillgänglighet samt reducerar miljöpåverkan. 

 › Samhällsnyttan stärks genom att tillgänglighet för svenska med- 
borgare och svenskt näringsliv säkras, nationellt och internationellt  
samt att svensk konkurrenskraft stärks. 

 › Förbättra luftfartens funktion i ett sammanhållet transportsystem.

2.6.3 Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare. 

Marie Fridolin 
Portföljledare 
marie.fridolin@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 60 67
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2.7 Övergripande och långsiktigt  
perspektiv samt strategiska  
samarbeten – Strategiska initiativ

2.7.1 Övergripande syfte
Inriktningen och planen för portföljen är utveckling och förnyelse av trans-
portsystemet. Fokus är på den kompetensutveckling och förbättrad förmåga 
att klara omställning och de förflyttningar som är nödvändiga för att nå 
bättre tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Portföljen kompletterar övriga 
portföljer genom att ha ett mer övergripande perspektiv över områden som 
är gränsöverskridande eller tar hela systemperspektivet samt frågor som har 
ett längre tidsperspektiv. För att få ett bredare perspektiv finns extern  
representation i portföljstyrelsen. 

Planen kompletteras med behovsanalyser utifrån en bred samhällsnytta. 
Det är då särskilt viktigt att beakta Agenda 2030 och den transportpolitiska 
målbilden samt väga utvecklingsbehoven mot den transportpolitiska nyttan. 
Ny kunskap, nya teknologier (eng. emerging technologies) och innovationer 
i områden med en potential att i grunden förändra transportsystemet behövs 
för att gå mot ett långsiktigt hållbart transportsystem med fossilfrihet,  
energieffektivitet och väl fungerande resor och transporter i stad och land. 

Det finns också frågeställningar och tekniker just vid eller bortom horisonten, 
sådant vi mer anar än vet säkert. Att hantera dessa frågeställningar blir mer 
trevande och en osäkerhet om resultaten kan nyttiggöras finns. Ändå måste vi 
vara modiga och ge utrymme för den typen av studier och försök inom ramen 
för myndighetens verksamhet.

2.7.2 Målområden – tematiska avgränsning
Syftet med ”strategiska initiativ” är att utveckla strategiska FoI-samarbeten, 
fånga upp viktiga strategiska utvecklingsbehov som inte täcks av övriga  
portföljer, berör många utmaningar eller som går bortom den horisont vi 
överblickar idag. Det handlar i mångt och mycket om integrerade satsningar 
och utmaningarna bortom dagens utmaningar. För att ställa om och göra  
förflyttningar i syfte att nå tillgänglighet i ett hållbart samhälle krävs ny  
kunskap och innovation. Portföljen har därför fyra strategiska målområden:

• Fordonsstrategisk forskning och innovation 

• Utveckling bortom horisonten 

• Agenda 2030 och en integrerad transportpolitisk målbild 

• Strategiska samarbeten inom FoI  
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Prioriterade FoI – teman
Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – FFI

 › Fordonsstrategisk forskning och innovation kopplat till systemnivån  
och infrastrukturen är viktig. Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, 
FFI, är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar 
forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet. 
Verksamheten är indelad i fem permanenta områden – delprogram. Dessa 
styrs av varsin färdplan. Dessutom finns kortare satsningsområden som 
gemensamt kallas för strategiska satsningar och dessa har alla en egen 
programbeskrivning. 

 › Trafikverkets engagemang i FFI utgår från vårt uppdrag och vår  
strategiska inriktning – med medborgare och näringsliv i fokus.  
Trafikverkets intresse ligger inte på fordonen utan fokuserar på  
systemnivån och gränssnittet/samspelet mellan fordon och infrastruktur.  
En strategisk fråga som skulle behöva studeras mer är autonomitet och 
digitaliseringens påverkan på och bidrag till social hållbarhet – dvs.  
hur de påverkar olika samhällsgrupper, påverkan på kollektivtrafik,  
gång och cykel, personbilsförare och yrkestrafikförare etc.  
Elektrifiering av vägnätet och sammodalitet i kombination med  
elektrisk framdrift är också exempel på strategiska inriktningar. 

Avgränsningar
Målområdet är avgränsat till systemnivån och samspelet mellan fordon  
och infrastruktur

Förväntat resultat inom målområdet

 › Inom FFI har delprogram formats så att systemnivån och gränssnittet/ 
samspelet mellan fordon och infrastruktur beaktats på ett bra sätt.  
Trafikverkets elvägsprogram har gjort det möjligt att lyfta elvägs- 
tekniken genom demonstrationsprojekt med högre TRL-nivåer, närmare  
implementering. Kunskapen om autonoma fordons effekter för  
medborgare har ökat.

Finansiering av FFI-projekt söks på VINNOVA hemsida: 
https://www.vinnova.se/m/fordonsstrategisk-forskning-och-innovation/om-ffi2/

Utveckling bortom horisonten
 › Området handlar om att bygga strategisk kunskap om teknikutveckling  

och digitalisering bortom horisonten och koppla denna kunskap till en  
möjlig tillämpning med kund- och samhällsnytta inom transportområdet. 

Avgränsningar/prioriteringar

 › Målområdet avgränsas till projekt som ökar kunskapen avseende  
framtidens färdmedel/fordon/farkoster, energiförsörjning, arbetssätt/
samverkan och användningen av digitaliseringens möjligheter, exempelvis 
potentialen att ersätta mobilitet med IT-lösningar. 



TRAFIKVERKETS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPLAN 55

 › Digitaliseringen och automatiseringen av alla trafikslag i ett mer  
sammanhållet transportsystem – var finns synergierna och potentialen – 
och vilken roll har människan i framtidens digitaliserade transportsystem 
när analyser, planering, underhåll, byggande, övervakning och styrning av 
infrastrukturen och att framföra fordon alltmer utförs av ny teknik?

Förväntat resultat inom målområdet

 › Transportsystemet har börjat ta tillvara digitaliseringens, robotiseringens 
och den artificiella intelligensens möjligheter – balanserat med riskerna  
att på sikt möjliggöra paradigmskiften i transportsystemet. Detta till gagn 
för medborgare och företag, t.ex. genom Big Data.

 › Trafikverket har utnyttjat potentialen med ny teknik och har påbörjat  
insatser att genom t.ex. teknikutveckling (exempelvis elektrifiering och  
automatisering) och spelutveckling. Vidare har förbättring skett av metoder, 
verktyg och processer för att ta transportsystemets utveckling framåt.

Typ av projekt

 › De projekt som prioriteras är de som är inriktade mot kartläggningar,  
potentialstudier och demonstrationer inom transportområdet.

Agenda 2030 och en integrerad transportpolitisk målbild

 › Kopplingen mellan transportsystemet och Agenda 2030 kan samman-
fattas som tillgänglighet i ett hållbart samhälle. En god tillgänglighet är 
nödvändig för att ett samhälle ska fungera. Det handlar om att utveckla 
tillgängligheten så att den möjliggör ekonomisk utveckling, jobbskapande 
och bostadsförsörjning. Men tillgängligheten måste utvecklas inom  
ramen för ett hållbart samhälle. 

 › Trafikverket behöver initiera övergripande och strategisk FoI för att  
vidareutveckla faktaunderlag, metoder, verktyg och processer som  
hanterar förändringar i transportsystemet. Detta i enlighet med målen  
för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är bl.a. att säkerställa 
att nödvändiga utvecklingsinsatser initieras för att integrera hänsyns- 
målet med syftet att öka människors hälsa och livskvalitet.
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Avgränsningar/prioriteringar
Målområdet avgränsas till projekt som är kopplade till transportpolitiken  
och Agenda 2030 och kunskaperna om:

 › Tillgången till fossilfri energi i transportsystemet.

 › Hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter påverkar 
möjligheten att minska utsläppen från transportsystemet.

 › Fördjupningar i frågor inom transportområdet kopplat till det framtida 
samhällets sociala hållbarhet – särskilt vad gäller målkonflikter mellan 
hänsynsmål och funktionsmål, regler och styrmedel, förutsättningar,  
utmaningar och möjligheter i förortsområden, tillgängligheten i transport-
systemet för äldre och kvinnor samt tillgänglighet för boende i gles  
landsbygd utan kollektivtrafik – se även Portfölj Planera.

Förväntat resultat inom målområdet
 › Fler projekt som hanterar och integrerar den samlade transportpolitiska 

målbilden har lett till bättre kunskap inom Trafikverket och hos FoI- 
utförarna. Förutsättningar för transportpolitisk måluppfyllelse förstärks 
därmed. Samarbeten med FoI-miljöer med denna inriktning och  
ambition har fördjupats under perioden. 

 › Strategiskt viktiga projekt kopplade till Agenda 2030 och hänsynsmålen 
som inte ryms inom övriga portföljer, har startats under perioden.

Typ av projekt
 › De projekt som prioriteras är de som är inriktade mot kunskaps- 

sammanställningar och idéstudier inom punktsatserna ovan.

Strategiska samarbeten inom FoI
 › Målområdet omfattar utveckling av övergripande och strategiska  

samarbetsplattformar inom FoI tillsammans med andra myndigheter,  
akademi, näringsliv och andra viktiga aktörer. Inom målområdet ryms  
såväl verksamhetsövergripande som institutionell förflyttning eller 
utveckling.

Förväntat resultat
 › Vi förväntar oss att implementeringsforskning har gett ökad kunskap  

om hur goda resultat lättare kommer i användning. Samarbeten kring  
kompetensförsörjning och arbetsmiljö har utvecklats vidare, särskilt  
vad gäller förståelse för hur AI, automatisering och digitalisering  
påverkar arbetslivet och hur man kan förbereda medarbetare kunskaps- 
och attitydmässigt att hantera förändrade arbetsförutsättningar.  
Samarbeten kring innovations- och omställningsförmåga, tillitsbaserad  
styrning samt ökad systemkompetens inom trafikslagen har inletts  
och utvecklats.
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Einar Tufvesson 
Portföljledare 
einar.tufvesson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 65 50

Typ av projekt
 › Den typ av projekt som prioriteras är inriktade mot kartläggningar och  

idéstudier hur samarbeten kring generella frågor som nämns ovan kan 
byggas upp och utvecklas

2.7.4 Portföljledare
Kontaktperson till FoI-portföljen är Portföljledare. 
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2.8 Övriga initiativ

2.8.1 Forskning och innovation för  
ett fossilfritt godstransportsystem 
För att klara omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem i Sverige 
krävs både ny kunskap och innovativa lösningar. Trafikverket har som ambition 
att öka omställningstakten till ett fossilfritt godstransportsystem och bidra till 
utbyte och personrörlighet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. 
För det krävs initiativförmåga, mod och ett framsynt ledarskap, goda kontakter  
och nätverk i samhället, förmåga att förklara och förändra. Det är också  
nödvändigt att samhällets relevanta aktörer inom akademi, näringsliv och 
offentlig sektor samverkar brett så att de nya lösningarna blir efterfrågade  
och får snabbt genomslag.

Trafikverket genomförde under 2017–2018 en förkommersiell upphandling 
med fokus på FoI för ett fossilfritt godstransportsystem. Avtal tecknades med 
Lindholmen Science Park för programmet Triple F, där VTI och RISE till-
sammans med drygt 50 aktörer från näringslivet, akademin och den offentliga 
sektorn deltar. Mer information om programmet och eventuellt deltagande i 
programmets aktiviteter finns på Triple F:s hemsida triplef.lindholmen.se.
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2.8.2 Demonstratorer
Trafikverket såväl som de aktörer som arbetar i och omkring Trafikverkets 
ansvarsområden har identiferat utmaningar när det gäller förmågan att 
omsätta FoI-resultat på lägre TRL-nivåer till lösningar som har teknisk och 
ekonomisk potential att komma till faktisk användning. I syfte att underlätta 
detta har Trafikverket ett särskilt initiativ med uppgift att värdera och finna 
lösningar på hur demonstratorer kan inrättas för att FoI skall närma sig 
implementering.

Förslag på demonstrationer skickas till Trafikverkets ordinarie portföljer 
som i sin tur värderar förslaget och lyfter till demostrationsinitiativet. 

Initiativet att öka antalet demostratorer leds av Trafikverket men kompetenser 
från industri, akademi och andra offentliga organisationer kan adjungeras 
beroende på vilka typer av demonstrationsidéer som behandlas.

 2.8.3 EU finansierad transportforskning 
EU har finansierat forskning och innovation genom fleråriga ramprogram 
sedan 1984. Det pågående 8:e ramprogrammet Horisont 2020 är världens 
största forsknings- och innovationsprogram med en total budget på nära  
80 miljarder euro. I juni 2018 lade EU-kommissionen fram sitt förslag för 
nästa ramprogram för perioden 2021–2027.

Trafikverket är aktivt i olika internationella forsknings- och innovations- 
samarbeten. Inom EU är Horisont 2020 den viktigaste samarbetsytan. Det 
område som varit mest intressant för Trafikverket inom Horisont 2020 är 
smarta, gröna och integrerade transporter. Europeisk transportforskning 
syftar till att stärka konkurrenskraften hos transportindustrin samt för att 
utveckla ett bättre europeiskt transportsystem till gagn för alla. Inom trans-
portsektorn är forskningens kärna att utveckla ny teknik för grönare, smartare, 
effektivare transportmedel och innovativa lösningar för säkrare och mer 
hållbar rörlighet.

Totalt har Trafikverket beviljats medel för 20 projekt och fått en EU- 
finansiering på ca 70 miljoner kronor för projekt inom Horisont 2020. 

Inom Horisont 2020 är Trafikverkets största engagemang Shif2Rail 
som riktar sig till järnvägssektorn och där Trafikverket är en av 
grundarmedlemmarna.

Trafikverkets erfarenheter från bl.a. Shift2Rail visar att Sverige har stora 
möjligheter att påverka och styra innehåll och struktur om man tar en tidig 
och ledande roll. Inför kommande 9:e ramprogrammet Horizon Europe avser 
Trafikverket att bidra till utvecklingen av det nya programmet inte minst 
till efterföljaren till Shift2Rail 2. Det finns en stor potential att hämta hem 
kunskap och skapa mer medel till Svensk FoI genom aktivt deltagande och 
engagemang inom EU-forskningen.
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En utveckling som tros komma starkare är att EU satsar mer på s.k. missions som 
ska inspirera större grupper av aktörer att engagera sig i att hitta innovativa 
lösningar till stora samhällsutmaningar, dessa s.k. missions ska vara mätbara, 
ambitiösa och realistiska.

Förutom att delta i EU-finansierade projekt bemannar Trafikverket olika 
nätverk och formella grupper på EU-nivån. Bland annat i programkommittén 
för transportprogrammet (det högsta beslutande organet) och i flertalet  
teknikplattformar så som ERTRAC (väg), ERRAC ( järnväg), ALICE  
(logistik) och Waterborne (sjöfart), som tar fram förslag till forsknings-  
och innovationsagendor och utlysningstexter.

Trafikverket är också med på olika nivåer i Conference of European  
Directors of Roads (CEDR). CEDR är vägmyndigheternas samarbetsplattform 
för forskning och innovation i Europa. Syftet med samarabetsplattformen är 
att främja förbättringar av vägtransportsystemet och dess infrastruktur, som 
en integrerad del av ett hållbart transportsystem i Europa. CEDRs uppdrag 
är bland annat:

 › Att främja ett nätverkande mellan experter i Europa.

 › Att skapa en förståelse och gemensamma svara på de utmaningar med  
vägtransporter på internationellt nivå.

 › Att utnyttja resultaten av samfinansierade forsknings- och 
innovationsprojekt.
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3. Administrativa frågor
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3.1  Anskaffningsprocessen  
och Trafikverkets behandling  
och bedömning av ansökan

3.1.1 Ansökan och bedömning
Trafikverket har skyldighet att som offentlig myndighet förvalta sina resurser 
så effektivt som möjligt, bl.a. med hänsyn till de EU-rättsliga principerna. 
Konkurrens mellan utförare är ett medel som bidrar till både högre kvalitet 
och ekonomiskt fördelaktigare resultat. Det gäller även inom FoI. Trafikverkets 
FoI-plan (detta dokument) ska ses som en återkommande utlysning av 
FoI-behov och är det viktigaste styrdokumentet för beslut om nya projekt.  
På Trafikverkets webbplats10 publiceras aktuella tidpunkter för inlämning  
av projektförslag samt aktuella mallar och blanketter. 

10 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
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Steg 1 – Förenklad bedömning - TG0
Trafikverket använder sig av en två-stegs ansökningsprocedur, kopplat till två 
beslut; i Trafikverkets projektmodell kallade TG0 och TG2.

Förenklad bild av Trafikverkets ansöknings- och bedömningsprocess för FoI-projekt

Ansökningar startar med att en förenklad projektbeskrivning skickas till  
Trafikverket 11. Den förenklade projektbeskrivning ligger till grund för ett  
sk TG0-beslut. 

FoI Process

NEJ NEJ
JA JA

Avslutas
meddelas

Avslutas
meddelas

Projektet startar, 
rapportering  
och betalning  
enligt avtal

TGO TG2

Trafik- 
verkets 
FoI-plan

Enkla förslag till 
Projekt kommer 
till Portföljerna

Prel. bedömning
relevans, genom-
förbarhet, nytta  
och finansiering

Projekt-
beskrivning
upprättas

Bedöms
enligt 
mall

Beslut fattas av 
portföljstyrelsen  
och avtal  
upprättas

11 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
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Steg 2 – Slutlig bedömning – TG2 beslut
För de projekt som fått ett positivt TG0-beslut ska en fullständig projekt- 
specifikation och dokument för utvärdering och lärande av FoI-projektet  
(s.k. ULF-modell) upprättas. 

Alla projekt kommer i TG2-beslutet att bedömas enligt nedanstående, se 
även avsnitt 1.3.

Relevans och nyhetsvärde
Hur väl bidrar det tilltänkta projektet till målsättningar i FoI-planen?

Hur nyskapande är det tilltänkta projektets bidrag i förhållande till dagens 
kunskaps- och/eller implementeringsläge?

Utförare och genomförande
Hur realistisk och tydlig arbetsplan har projektförslaget?

Hur realistisk och rimlig är budgeten för det arbete som kommer att 
genomföras?

Hur bra kompetens och erfarenhet har projektdeltagare för att  
genomföra projektet?

Hur tydliga och lämpliga är angreppsätt och metoder som ska tillämpas?

Nytta och nyttiggörande
Om projektet lyckas, hur kommer resultaten att nyttiggöras?

I vilken omfattning och på vilket sätt är mottagare av resultaten involverade  
i projektet?

I vilken omfattning förväntas resultaten att påverka transportsystemet?

I vilken omfattning ger projektresultaten nytta för transportsystemet och hur 
bedöms projektkostnader i jämvikt med denna nytta?

Möjliga resultat av TG2-prövingen är att Trafikverket avslår projektansökan, 
godkänner den eller vill att den omarbetas för ny prövning.
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3.1.2  Tillämpliga regelverk och villkor  
för godkännande av projekt
För att Trafikverket ska kunna fatta beslut om ett nytt FoI-projekt behövs  
en godkänd projektspecifikation. Till beslutet följer också Trafikverkets  
allmänna villkor12 som rör beslut om bidrag till forskning och innovation.

Stödberättigande kostnader är:

1.    personalkostnader får beräknas till högst 800 kr per timme. Taket för  
personalkostnader gäller inte för Universitet och Högskolor. Det gäller 
inte heller för de organisationer som Trafikverket har särskild överens-
kommelse med när de deltar i sin icke ekonomiska verksamhet.      

2.    kostnader för utrustning, mark och byggnader i den utsträckning och 
under den tid som de används för projektet

3.   kostnader för konsulter  

4.   licenser m.m. se även under undantag stödberättigande kostnader

5.   övriga direkta kostnader samt

6.    indirekta kostnader - Universitet och högskola får göra påslag för  
indirekta kostnader enligt den fullkostnadsprincip som de tillämpar.  
Övriga Projektparter får göra påslag för indirekta kostnader med  
högst 30 % på sina stödberättigande personalkostnader.

Kostnader för revisorsintyg utgör en stödberättigande kostnad upp till 
30 000 kr.

 Från stödberättigande kostnader undantas:

1.    kostnader som uppkommer i samband med ingående av projektavtal,  
det betyder att varken kostnader för konsulter eller projektparts egen 
personalkostnad för ingående av projektavtal är stödberättigad. 

2.   licenskostnader eller liknande mellan Projektparter.

3.   kostnader hos en Projektpart i obestånd

Trafikverkets hantering av projekten är baserade på de regelverk som finns 
gällande upphandling (lagen om offentlig upphandling, LOU) och prövning 
av statligt stöd (Kommissionens meddelande om statligt stöd till forskning, 
utveckling och innovation (2014/C 198/01) – nedan Rambestämmelserna). 
Trafikverket har även möjlighet att tillämpa artikel 25 i GBER (Kommissionens 
allmänna gruppundantagsförordning). Tillämpningen av GBER innebär  
att Trafikverket på ansökan av enskilda aktörer fattar beslut om bidrag till 
projekt med särskilda fastställda villkor. 

Vad gäller projekt där Trafikverket vill köpa en tjänst/vara som nyttiggörs 
hos verket sker upphandling enligt LOU. Om det är fråga om att forsknings- 
undantaget i LOU kan tillämpas gäller fortfarande att Trafikverket ska iaktta 
de upphandlingsrättsliga principerna som likabehandling, transparens och 
icke-diskriminering vilket präglar den processen. Ett sätt är då att tillämpa 
s.k. förkommersiell upphandling. Rambestämmelserna ger vägledning för att 
avgöra om det är fråga om tillåtet statligt stöd i vissa situationer eller inte. 

12 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
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3.1.3 Projektparts godkännande 
När Trafikverket fattar beslut att finansiera ett projekt enligt en godkänd  
projektspecifikation och meddelade villkor, ska varje projektpart skriva  
under och skicka in blanketten ”projektparts godkännande”13. Med detta  
dokument tar varje projektpart på sig ansvaret att genomföra projektet enligt 
projektspecifikationen och meddelade villkor. Ersättning och betalning sker 
enligt Trafikverkets beslut och godkänd projektspecifikation. Ersättning  
betalas ut efter redovisning av faktiska kostnader upp till beviljat belopp. Vid 
uppdrag över tre miljoner kronor ska revisorsintyg bifogas slutredovisningen.

13 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/

– Fyra tillåtna projektkategorier ART 25.2
– Stödberättigade kostnader 25.3-25.4
– Tillåtna stödnivåer per kategori 25.5
– Särskilda villkor för höjning av stödnivåer 25.6-25.7

Gruppundantags- 
förordningen GBER

Finansiering enligt 
Trafikverket  
regleringsbrev

Gynnar ekonomisk 
verksamhet helt  
eller delvis

Gynnar inte  
ekonomisk  
verksamhet

Upphandling

Förkommersiell-  
upphandling

Utövning och finansie-
ring enligt Trafikverket 
Instruktion (konkretiseras i 
FoI-plan)

Trafikverket får enligt Instruktionen svara för forskning och 
innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, samt 
följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera 
forskning och innovation inom transportområdet.
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3.2 FoI-samarbeten 
Trafikverket deltar i eller driver också ett 20-tal samarbetsprogram inom 
FoI-området. De flesta programmen har uppstått ur ett gemensamt behov  
av ny kunskap eller nya lösningar inom ett avgränsat område. Trafikverket, 
akademi och industri har inlett samtal om hur ett samarbete för att möta 
FoI-behoven skulle kunna etableras. Resultatet har blivit program med olika 
grad av gemensam finansiering. Inom samarbetsprogrammen har sedan  
projekt som möter programmets problemområden utvecklats.

Trafikverket kommer att utvärdera respektive program när avtalet ska  
uppdateras eller förlängas, när samarbetet har varit i 10 år eller mer eller  
när någon part så önskar.



TRAFIKVERKETS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPLAN 69



Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00

www.trafikverket.se TR
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