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Sammanfattning 
Trafikverket deltar i Energimyndighetens regeringsuppdrag Smart City Sweden som är 
en plattform för hållbara stadslösningar med fokus på investeringar och export. Smart 
City Sweden syftar till att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara 
stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt, med avstamp i Sveriges 
exportstrategi. 

Trafikverket ingår i en referensgrupp tillsammans med ytterligare sex myndigheter, som 
tillsammans ska stärka regeringsuppdraget med sina respektive expertstöd och bl.a. 
bidra som föreläsare i samband med besök av delegationer från andra länder som har 
intresse av de hållbara stadslösningarna. 

En del i regeringsuppdraget är att respektive myndighet ska kartlägga sina goda exempel 
som har koppling till smarta och hållbara stadslösningar. Kartläggningarna ska ligga till 
grund för vad som ska lyftas fram och visas upp inom Smart City Sweden. I denna 
rapport redovisas kartläggningen av insatser och projekt inom Trafikverkets 
expertisområde. 

Kartläggningen inleddes med en bred insamling av potentiellt goda exempel på olika 
projekt och insatser. Exemplen samlades in med hjälp av tjänstemän på Trafikverket och 
på flera kommuner samt konsulter som är verksamma inom trafik- och transportfrågor, 
vilket har resulterat i en bruttolista på cirka 60 exempel. Därefter gjordes en kvalitativ 
utvärdering exemplen i tre steg. I det första steget kontrollerades att 
projekten/insatserna var byggda eller genomförda, att de gick att relatera till 
stadsutveckling och att de finns inom Trafikverkets expertisområde – dvs. mobilitet, 
resor och transporter. I nästa steg utvärderades projekten/insatserna huruvida de 
ansågs bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet eller inte. I det tredje och 
sista steget utvärderades övriga projektmål kopplat till Smart City Sweden. Exempel på 
projektmål är att projekten/insatserna ska vara innovativa, replikerbara och 
exportmogna.  

Bland de exempel som fått godkänt i alla tre steg lyftes 23 exempel fram som så kallade 
goda exempel för hållbar stadsutveckling inom Trafikverkets expertisområde. Dessa 
goda exempel beskrivs vidare i denna rapport.  
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Inledning 
Bakgrund 
Trafikverket deltar i regeringsuppdraget Smart City Sweden som är namnet på Sveriges 
demonstrationsplattform för hållbara stadslösningar. Plattformen ska stödja främjandet 
av lösningar för smarta och hållbara städer. Arbetet utgår ifrån existerande initiativ och 
insatser och bygger på att demonstrera goda exempel för att öka kännedomen om 
svenska erbjudanden och främja export för enskilda företag. Uppdraget omfattar energi- 
och miljöteknikfrågor ur ett brett perspektiv och inkluderar planering, byggande, 
digitalisering, social hållbarhet, transporter och annat som är relevant för en hållbar och 
smart stadsutveckling.  

Trafikverket ingår i en referensgrupp med ytterligare sex andra myndigheter som deltar 
i regeringsuppdraget. Myndigheterna i referensgruppen ska stärka regeringsuppdraget 
bl.a. genom att kartlägga goda exempel inom respektive myndighet som ska lyftas fram 
och demonstreras vid besök från andra länder i Smart City Sweden.  

I denna rapport redovisas kartläggningen av insatser och projekt inom Trafikverkets 
expertisområde som är relevant för hållbar stadsutveckling. Arbetet har genomförts som 
en del av Trafikverkets deltagande i regeringsuppdraget Smart City Sweden. 

Avgränsningar 
Smarta transportlösningar har inventerats och de kartlagda exemplens nytta har 
värderats utifrån framtagna prioriteringskriterier, t.ex. kommersiell gångbarhet, 
exportpotential och skalbarhet. Kartläggningen omfattar goda exempel inom både 
personresor och godstransporter på både väg och järnväg. Den initiala kartläggningen är 
bred och omfattar exempel inom en rad olika områden kopplade till transportområdet, 
t.ex. digitalisering, automatisering, elektrifiering, miljö, hälsa, trafiksäkerhet,
kollektivtrafik och underhåll. Exemplen är allt från produkter och tjänster till system,
arbetssätt och processer.

Kartläggningen syftar till att identifiera goda exempel som kan öka den internationella 
attraktionskraften och spridningen av kunskaper och lösningar för den smarta hållbara 
staden. I nästa steg ska Trafikverket i dialog med Sveriges export och investeringsråd 
(Business Sweden) avgränsa och välja ut exempel som tillsammans kan stärka bilden av 
svensk kompetens inom området med fokus på svenska produkter och tjänster, samt 
utvecklingsinsatser som kan attrahera utländska investerare.  

Kopplingen till städer, hållbarhet och Trafikverkets expertisområde har varit viktiga 
utgångspunkter då avsikten är att visa bra lösningar från Sverige. För att identifiera de 
mest relevanta exemplen på hållbar stadsplanering med fokus på resor och transporter 
har fler aktörer än bara Trafikverket inkluderats i kartläggningen som exempelvis 
kommuner, regioner, högskolor och företag. 
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Smart City Sweden 
Om Smart City Sweden 
Smart City Sweden (SCS) är en nationell export- och investeringsplattform för smarta 
och hållbara stadsutvecklingslösningar. Näringsdepartementet gav i början av 2018 
Energimyndigheten i uppdrag att driva Smart City Sweden som är en fortsättning på ett 
arbete som inleddes 2016 då Energimyndigheten beviljade medel till IVL Svenska 
Miljöinstitutet att bygga upp ett samlat ansvar inom området smarta och hållbara 
städer, eftersom det fanns ett behov av en aktör som kunde fungera som koordinator 
inom det området.  

I maj 2017 invigdes Smart City Sweden, den nationella export- och 
investeringsplattformen för smarta och hållbara städer. Hammarby Sjöstad i Stockholm 
blev ett skyltfönster och en mötesplats för satsningen för att visa upp svenska klimat- 
och miljöteknikföretag. Det har visats ett stort intresse för plattformen och sedan 
invigningen har Smart City Sweden tagit emot över 3 000 besökare från 37 olika länder. 

. 

 

Figur 1. Smart City Sweden (Källa: www.energimyndigheten.se)  

Det nya uppdraget Smart City Sweden, som omfattar 100 miljoner kronor och pågår 
2018–2021, går ut på att bygga, genomföra och vidareutveckla en 
demonstrationsplattform som bidrar till nationell kraftsamling och knyter samman 
regionala satsningar i Sverige. Den nya satsningen har ett bredare perspektiv och 
inkluderar exempel inom social hållbarhet, hållbara transporter, digitalisering och 
stadsplanering. 
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Syftet med uppdraget är att visa upp och demonstrera exempel på smarta och hållbara 
stadslösningar för att öka spridningen av dessa internationellt, med avstamp i Sveriges 
exportstrategi. Det handlar också om att stärka Sverige och skapa tillväxt och större 
marknadsandelar internationellt. Genom att bygga upp samarbeten mellan Sverige och 
andra länder kan det bidra till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål till 2030.  

Det nya uppdraget har ett starkare nationellt fokus och handlar om att knyta samman 
regionala satsningar i Sverige. Genom ett bredare perspektiv kommer goda exempel från 
hela landet att visas upp och besöksverksamheten kommer att förstärkas med sex 
regionala noder. Förutom huvudkontoret i Hammarby Sjöstad i Stockholm så kommer 
Smart City Sweden även att ha besöksmottagningar i Göteborg, Malmö, Borlänge, 
Linköping och Umeå. 

Förutom själva demonstrationsplattformen innefattar regeringsuppdraget även ett 
utökat samarbete mellan sju myndigheter inklusive Energimyndigheten som också 
funkar som koordinator och har ett rapporteringsansvar gentemot departementet. 

IVL har fått ett fortsatt uppdrag att driva besöksverksamheten inom Smart City Sweden 
och ska koordinera och vidareutveckla besöksverksamheten inom ramen för 
regeringsuppdraget.  

Trafikverket är en av sju myndigheter som ska bistå Energimyndigheten genom att bidra 
med expertstöd inom frågor som rör transporter och transportlösningar i staden, för 
både person- och godstransporter0F1. 

Alla organisationer knutna till regeringsuppdraget ska utifrån sina respektive uppdrag 
och mandat bidra till en sammanhållen bild av svensk, hållbar och smart stadsutveckling 
som kan kommuniceras internt och externt. Berörda myndigheter såsom Boverket, 
Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Trafikverket samt Vinnova och Sveriges 
export- och investeringsråd (Business Sweden) ska bistå arbetet inom sina respektive 
ansvarsområden genom att ingå i en referensgrupp som koordineras av 
Energimyndigheten.  

Koppling till Agenda 2030 
Med utgångspunkt i Agenda 2030 ska Smart City Sweden demonstrera ett antal 
värdekedjor där svenska företag kan leverera lösningar. 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling och är den mest ambitiösa 
agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Det övergripande 
syftet är att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och vidta åtgärder mot 
klimatförändringarna. 

De globala målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar tre 
dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Genomförandet och uppföljningen av målen i Agenda 2030 förutsätter att alla 
samhällssektorer och aktörer är engagerade och samverkar om problemformuleringar, 
lösningar, uppföljning och utvärdering. 

1 http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/affu/dokument/rb-iii-2-n2018-
01434-spn-uppdrag-att-stodja-demonstrationsplattformen-smart-city-sweden-003.pdf 
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Trafikverket är en viktig aktör för att skapa tillgänglighet och minska utsläppen i ett 
hållbart samhälle. Enligt Agenda 2030-delegationens slutbetänkande är brister i 
transportinfrastrukturen en av de utmaningar som försvårar nödvändiga omställningar 
och förstärker ojämlikheter1F2.  

 

 

Figur 2. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

Särskilt relevanta mål kopplat till transportsystem och mobilitet är:  

• Mål 3: säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar 
o 3.6: minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken 

• Mål 9: bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och 
hållbar industrialisering samt främja innovation 

o 9.1: skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande infrastrukturer  

• Mål 11: städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara 

o 11.2: senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transporter för alla 

• Mål 13: vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser 

o 13.2: integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering   

  

                                                            
2 Slutbetänkandet ”Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning – världens möjlighet” lämnades till 
regeringen 11 mars 2019. 
https://www.regeringen.se/4940e4/contentassets/a1d21f7c7c7c484e96c759f2b3c44638/sammanfattning-av-
agenda-2030-och-sverige-varldens-utmaning--varldens-mojlighet-sou-201913.pdf  

https://www.regeringen.se/4940e4/contentassets/a1d21f7c7c7c484e96c759f2b3c44638/sammanfattning-av-agenda-2030-och-sverige-varldens-utmaning--varldens-mojlighet-sou-201913.pdf
https://www.regeringen.se/4940e4/contentassets/a1d21f7c7c7c484e96c759f2b3c44638/sammanfattning-av-agenda-2030-och-sverige-varldens-utmaning--varldens-mojlighet-sou-201913.pdf
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Metod 
Kartläggning 
Kartläggningen inleddes med en bred insamling av potentiellt goda exempel. Förslag på 
projekt, lösningar eller tjänster har hämtats från tjänstemän på Trafikverket och på 
kommuner och konsulter verksamma inom trafik- och transportfrågor. Kartläggningen 
har resulterat i ett antal utvalda exempel för en djupare kartläggning och analys av 
lämpliga kommersiella lösningar och utvecklingsinsatser med exportpotential eller 
investeringsintresse. Resultatet ska bidra till demonstrations- och kommunikations-
underlag baserat på utvalda konkreta exempel på lösningar, produkter och tjänster. 

Vad som menas med goda exempel 
En helhetssyn på hållbar stadsutveckling utifrån att städer omfattar både miljömässiga, 
sociala och ekonomiska dimensioner, har använts för att ta fram goda exempel. 
Insatserna handlar om att åstadkomma goda livsmiljöer, dvs. väl fungerande och 
robusta städer som utformas för alla. I den smarta staden skapar innovationer, 
digitalisering samt miljö- och klimatteknik möjligheter att möta samhällets utmaningar 
på ett effektivt och hållbart sätt. Trafikverket bidrar med nästa generations resor och 
transporter som är en central del av den smarta staden. Ett gott exempel behöver inte 
vara ett projekt eller initiativ som drivs av Trafikverket, det finns en mängd andra 
aktörer som bidrar till en hållbar stadsutveckling inom Trafikverkets expertisområde 
(dvs. frågor som berör resor och transporter). I kartläggningen har flera olika aktörer  
t.ex. kommuner, regioner, högskolor och företag inkluderats för att finna de mest 
relevanta exemplen på hållbar stadsplanering som berör resor och transporter. Med 
utgångspunkt i detta har goda exempel för hållbara stadslösningar tagits fram.  

Utvärderingsstruktur 
De goda exemplen inom mobilitet som lyfts fram i rapporten har utvärderats utifrån tre 
steg, nämligen kvalificeringskrav, hållbarhetskrav och projektmål.  

 

 

Figur 3. Struktur (modell) för utvärdering 

Exempel på lösningar, produkter och 
tjänster

Kvalificeringskrav

Hållbarhetsmål

Projektmål

Goda exempel
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Den utvärderingsmetodik som används är i form av en ”trafikljusvariant” där graden av 
uppfyllnad av kraven har tilldelats ett grönt, gult eller rött värde.  

Kvalificeringskrav Hållbarhetsmål Projektmål 

Uppfyller kraven Positiv inverkan Bidrar till målen 

Uppfyller delvis 
kraven 

Viss/Ingen/Svårbedömd 
inverkan 

Bidrar delvis till 
målen 

Uppfyller ej kraven Negativ inverkan Bidrar ej till målen 

Figur 4. Mall för bedömning av grad av uppfyllnad av kraven 

Kvalificeringskrav 
Inledningsvis utvärderades samtliga insamlade exempel mot kvalificeringskraven. I 
detta steg säkerställdes att exemplen är relevanta för städer, inom Trafikverkets 
expertisområde och att exemplet är byggt/genomfört. Endast de uppdrag som uppfyller 
samtliga av dessa kriterier helt eller delvis har utvärderats vidare. 

Byggt eller genomfört 

Det första kvalificeringskravet syftar till att få fram insatser eller projekt som har byggts 
eller genomförts och därför kan utvärderas. För att kunna förmedla exempel med 
relevans för hållbar stadsutveckling och visa på tidigare genomförda insatser och projekt 
som inspiration begränsas urvalet här till det som redan är byggt eller genomfört.  

Relevans för Smart City Sweden 

Trafikverket bistår med expertstöd inom frågor som rör smart mobilitet för både 
personresor och godstransporter. En avgränsning har gjorts till att endast kartlägga 
exempel på de resor och transporter som sker i städer. Fokus har därmed främst legat på 
resor och transporter som sker inom städer och inte på längre resor som sker mellan 
städer. De insatser och projekt som exempelvis handlar om långväga resor mellan städer 
snarare än inom eller väghållning utanför städer har alltså inte prioriterats inom denna 
utredning och har därmed inte utvärderats vidare. 

Utifrån denna avgränsning kan stationer anses vara relevanta men inte järnväg eller 
vägar mellan städer. Lösningar som bidrar till regionalt resande har inte värderats vara 
väsentligt. Leveranser inom städer, samt i viss mån hållbar varuförsörjning i städer, har 
värderats som relevant och getts ett grönt värde då de syftar till att bl.a. förbättra 
stadsmiljön, minska den tunga trafiken och öka trafiksäkerheten. 

Inom Trafikverkets expertisområde 

Trafikverket ansvarar för att sammanställa goda exempel som primärt är inom verkets 
expertisområde. Exempel på projekt och åtgärder som kan bidra till att uppnå de 
transportpolitiska målen har värderats vara inom Trafikverkets expertisområde. Målen 
handlar dels om att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet, dels om att 
tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv samt hur transportsystemet 
ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. 
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Hållbarhetsmål 

I utvärderingen har ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet varit de parametrar 
som legat till grund för 
hållbarhetsbedömningarna. Figur 5 ger ett 
perspektiv på hållbar utveckling och kallas 
systemmodellen2F

3 och visar 
hållbarhetsparametrarna i relation till 
varandra. Miljön är en förutsättning för 
hållbarhet och bör därför ses som en 
utgångspunkt. Ekonomin kan endast 
fungera inom samhällets gränser och man 
kan tänka kring ekonomisk hållbarhet 
som ett verktyg för social och ekologisk 
hållbarhet snarare än ett mål i sig.  

Figur 5. Systemmodellen (Källa: Hedenfelt (2013)) 

 

Inom hållbar mobilitet handlar en omställning ofta om minskade utsläpp. Men det finns 
flera andra områden som också kan bidra till de globala målen i Agenda 2030, varför 
exemplen/projekten har utvärderats utifrån social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
På så sätt synliggörs att hållbarhetsmålen inte bara handlar om klimatet utan också om 
sociala och ekonomiska frågor.  

Exempel på frågeställningar som har använts vid bedömningarna av hållbarheten är:  

• Bidrar insatsen/projektet till att klimatmålen uppnås? 

• Leder insatsen/projektet till minskad miljöpåverkan? 

• Vilka samhällsekonomiska nyttor och kostnader är förenade med åtgärden? 

• Gynnar investeringen de som traditionellt reser mycket och som har tillgång till 
flera transportsätt. Eller gynnar det grupper som har svårare att resa hållbart? 

• Vem är insatsen/projektet riktad till? 

• Är påverkan en direkt eller en indirekt effekt av insatsen/projektet? 
o Exempelvis ”Hövding” kan indirekt leda till att fler cyklar men medför en direkt 

säkerhetseffekt då den är säkrare än traditionella cykelhjälmar 

Det här upplägget visar hur en insats kan anses vara hållbar ur ett perspektiv men inte 
ur ett annat, för att i största möjliga mån visa på transparens och förståelse för den 
komplexitet som kännetecknar hållbarhetsarbetet. 

Projektmål 

Följande urvalskriterier är framtagna av Energimyndigheten för vägledning vid urval av 
goda exempel. Efter att varje gott exempel bedömts utifrån kriterierna nedan, har en 
sammanvägning av projektmålen gjorts. 

                                                            
3 Hedenfelt (2013)  

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/16687/hedenf_book.pdf?sequence=2
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Innovativt 

Varje myndighet definierar begreppen ”smart” och hållbart utifrån den egna 
organisationens verksamhetsmål. 

En innovation är en ny eller en förändrad produkt, tjänst, modell, process, metod etc. 
som skapar ett värde. Beskrivningen kan utvidgas till att det är användningen av en ny 
eller en utvecklad process, metod, produkt, teknisk lösning, tjänst, modell etc. som 
skapar ett ökat värde3F4. Det är i själva användandet som lösningen är innovativ. Om 
ingen använder produkten, tjänsten etc. skapar den inget värde. Vidare är möjligheten 
att göra en affär och få lönsamhet för bolagen som utvecklar lösningen en förutsättning 
för att innovationen ska kunna skalas upp, spridas och få en större marknad.  

Höga ambitioner gällande klimatmålen kan anses som innovativt, även om klimatmålen 
i sig inte är nyskapande. Men om tekniken eller processen redan är väletablerad i andra 
länder har exemplet inte ansetts uppfylla det här kravet utan det ska på något sätt bidra 
med ny kunskap för att klassas som innovativt. En ny idé i form av en produkt, tjänst 
eller affärsidé som fungerar bra är en innovation. Exempelvis kan det handla om något 
som generar ny kunskap som gynnar omställningen till ett fossilfritt transportsystem. 

 

Replikerbart 

Replikerbarhet handlar om möjligheten att anpassa det goda exemplet till ett annat 
samhälle med andra förutsättningar och system än Sverige. Det kan handla om 
komplicerade lösningar som krävt lagförändringar eller att man gjort regelförändringar 
som medfört att man kunnat genomföra det goda exemplet. 

Skalbart 

Skalbarheten handlar om att anpassa det goda exemplet efter skiftande behov. Det kan 
exempelvis handla om att lösningen ska kunna fungera i större städer i andra länder 
eller om att tekniken begränsar storleken på fordon som kan användas för lösningen. I 
begreppet skalbarhet ingår också att kunna skala upp något som blivit testat i liten skala 
till att kunna användas i en hel fordonsflotta. 

Exportmoget/exportmöjligheter (bidra till svensk konkurrenskraft)  

Urvalskriteriet handlar om att lösningen, tjänsten eller samverkansformen har kapacitet 
att exporteras. Det kan handla om att det finns ett intresse globalt för satsningen och att 
den på så sätt bidrar till att öka den svenska konkurrenskraften. Exempel där Sverige på 
något sätt är ledande inom området uppfyller det här kriteriet. 

Utöver ovan nämnda urvalskriterier finns ett par faktorer som utvärderingen inte tagit 
hänsyn till:  

                                                            
4 Trafikverkets definition (se kursmaterial IL utbildning innovationsupphandling) 
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• De goda exemplen måste inte vara digitala, verka för ökad digitalisering eller på
annat sätt koppla mot digitaliseringen.

• Det måste inte finnas ett exportmoget företag med för att det ska betraktas som
ett gott exempel. Det kan exempelvis vara en framgångsrik samverkansform, en
lärandeprocess eller ett arbetssätt som understödjer andra skarpare exempel där
det t.ex. finns exportmogna företag.
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Goda exempel 
Totalt har ca 60 exempel kartlagts som spänner över flera områden och former. Samtliga 
exempel kan dock räknas som något av följande:   

• Process- och samverkansformer 

• Projekt- och metodutveckling 

• Produkter och lösningar 

Efter utvärderingen valdes 23 exempel att lyftas fram och redovisas i denna rapport. En 
lista med alla exempel som utvärderats finns i Bilaga. De utvalda exemplen har 
kategoriserats i nio olika teman enligt figuren nedan. 

 

Figur 6. Kategorisering av utvalda exempel i teman 

Nedan följer en beskrivning av respektive kategori och exempel. 

  

Sveriges klimatarbete
•Biodrivmedel
•Stadsmiljöavtal
•Fossilfri kollektivtrafik
•Klimatkrav

Aktivt resande
•Hövding
•Cykelvänlig arbetsplats
•DALY

Trafiksäkerhet
•Nollvisionen
•STRADA

Elektrifiering
•ElectriCity (Göteborg)
•Elvägar

Styrmedel för minskad 
biltrafik
•Trängselskatt
•Flexibla parkeringstal

Digitalisering
• REMM
•Geofencing
•Trafiklab
•Biljett- och betalstandard

Samverkan
•ÅVS
•Samlastning

Godstransporter
•DenCity
•Cykelleveranser

Autonoma fordon
•DriveMe
•Drive Sweden
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SVERIGES KLIMATARBETE 

Omställningen till ett klimatneutralt samhälle behöver ske i globalt samförstånd om det 
övergripande målet att ökningen av jordens medeltemperatur ska begränsas till två 
grader ska nås. Sverige kan inte ensamt genomföra en sådan omställning, men det finns 
många fördelar med att anta utmaningen tidigt genom att utveckla ny teknik och starta 
arbetet med nödvändiga samhällsomställningar. Sveriges regering har beslutat om ett 
klimatpolitiskt ramverk som bl.a. innehåller ett mål om att nettoutsläppen av 
växthusgaser ska vara noll senast 2045 och en klimatlag som ska säkerställa att 
nuvarande och kommande regeringars klimatpolitik utgår från klimatmålen. Därtill 
finns ett delmål om att växthusgasutsläppen från inrikes transporter (exkl. flyg som 
ingår i handeln för EU:s utsläppsrätter) ska minska med 70 procent till 2030 jämfört 
med 2010.4F5 Därmed anses Sverige uppfylla sin del av ansvaret för att det globala 
tvågradersmålet ska kunna förverkligas samt ligga i framkant med att inspirera och 
motivera andra länder att anta ambitiösa klimatmål. 

Stora delar av svensk industri har relevant kompetens i världsklass. Sverige kan både 
bidra och dra nytta av ett målmedvetet och samordnat klimatarbete inom 
vägtransportsektorn. Det är viktigt att både främja utvecklingen av biodrivmedel och 
fordonstekniker som energieffektivisering, elektrifiering och motorer för biodrivmedel, 
då det ger förutsättning för innovationer. Den svenska fordonsindustrin har redan 
utvecklat lösningar inom området och fortsätter att göra det. Genom att systematiskt 
nyttja synergier mellan olika mål kan omställningen göras snabbare och mera 
kostnadseffektiv samt vinna stöd hos stora grupper. 5F6 

Biodrivmedel 

Fordonsbränslen producerade av förnybar biomassa kan till stor del ersätta dagens 
användning av fossila bränslen och behövs för att vi ska kunna skapa en fossilfri 
transportsektor. Biodrivmedel ger en stor klimatnytta och den svenska produktionen 
stärker även näringslivet och landsbygden. 

Sverige är ett av de länder i EU som har högst andel biodrivmedel i transportsektorn och 
nådde redan 2010 EU:s mål att varje enskilt medlemsland ska ha 10 procent förnybara 
drivmedel till 2020. Sverige har ett mål om att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser till atmosfären. Ett steg mot detta mål är att ha en fordonsflotta som är 
oberoende av fossila bränslen. 

Genom att ge förutsättningar för svensk processindustri att utveckla avancerade biodriv-
medel kan utbudet av fossilfri energi ökas samtidigt som industrins konkurrenskraft 
stärks. Sverige har stora resurs- och teknikmöjligheter att bidra med lösningar för att 
ersätta fossila drivmedel. Potentialen för ökad produktion av biodrivmedel med bra 
klimatprestanda från jordbruksvaror och avfall är god. Sverige har en lag som ställer 
krav på biodrivmedel som innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och 
flytande biobränslen ska uppfylla för att anses vara hållbara. För att biodrivmedel eller 
flytande biobränslen ska anses som hållbara ska användningen av dessa bränslen 

5  Det klimatpolitiska ramverket https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/  
6 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik 
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-
sou-201384-del-12 

https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12


16 
 

medföra en minskning av utsläppen av växthusgaser, jämfört med de utsläpp som 
användning av fossila bränslen hade gett6F7. 

Stadsmiljöavtal 

Kommuner och landsting kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat 
stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara 
stadsmiljöer. Syftet med satsningen är att ge stöd som leder till:  

• en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik 

• hållbara godstransportlösningar 

Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och 
bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet bör särskilt främja 
innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik eller 
cykeltrafik och insatser för samordning och effektivisering av godstransporter. 
Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till en 
ökning av hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Från och med 2020 går det 
att ansöka om stöd även till investeringar för samlastning av godstransporter, 
samordnad citylogistik eller godsdistribution med cykel. 

För mer information se https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-
bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/. 

Fossilfri kollektivtrafik 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med Boverket, 
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och Transportstyrelsen ta fram en 
strategisk plan för omställningen till en fossilfri transportsektor.  

Sverige ligger i framkant och många kollektivtrafikmyndigheter har mål om fossilfri 
kollektivtrafik inom en snar framtid och flera har redan nu delvis uppnått målet. 
Stockholm var första huvudstaden i världen med helt fossilfri bussflotta och 
kollektivtrafik på land och har nu planer på att ställa om även sjötrafiken. 

Klimatkrav i upphandlingsskedet 

Klimatkraven omfattar till en början reduktion av klimatpåverkan i investeringsprojekt 
på över 50 miljoner där man planerar att avsluta entreprenaden 2020 eller senare. Det 
har också ställts klimatkrav i den upphandling av betongslipers som genomfördes 
2016/2017. Från 15 mars 2018 ställs även klimatkrav på armeringsstål, 
konstruktionsstål och drivmedel i investeringsprojekt mindre än 50 miljoner och i alla 
underhållsentreprenader. Under de närmaste åren kommer klimatkrav successivt att 
föras in också för andra verksamheter, såsom räls och sliprar till växlar, 
beläggningsunderhåll samt baskontrakt för sommar och vinterunderhåll av väg. 

                                                            
7 Lag 2015:838 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
2010598-om-hallbarhetskriterier-for_sfs-2010-598  

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/ansok-om-bidrag/statligt-stod-for-hallbara-stadsmiljoer---stadsmiljoavtal/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010598-om-hallbarhetskriterier-for_sfs-2010-598
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010598-om-hallbarhetskriterier-for_sfs-2010-598
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AKTIVT RESANDE 

Att prioritera och öka det aktiva resandet har inte bara fördelen att det är miljövänligt 
Det minskar även trängsel i städerna och har även fördelar för hälsan. Enligt 
Trafikverket är cirka 80 procent av bilresorna i tätorterna kortare än fyra kilometer7F8. 
Om en del av dessa kan ersättas med cykel skulle det därför ge hållbarhetsvinster inom 
flera områden. Cykling står idag för cirka 10 procent av alla resor i Sverige och cirka 29 
procent av svenskarna cyklar till jobbet minst en gång per vecka. Omkring 42 procent 
uppger att de skulle cykla mer om det gick att kombinera cykling och kollektivtrafik på 
ett bra sätt8F9. Hur många som cyklar varierar mycket mellan olika städer. Några faktorer 
som påverkar detta är höjdskillnader, vinterklimat, avstånd i staden och hur bra 
cykelinfrastrukturen är. Men enbart dessa faktorer räcker inte för att förklara 
skillnaderna mellan städerna. Vanliga skäl för att avstå från cykling är rädsla för olyckor, 
dåligt anpassad infrastruktur och cykelstölder. 

Cykelvänlig arbetsplats 

Ett initiativ för ökad arbetspendling med cykel är konceptet Cykelvänlig arbetsplats. 
Konceptet innebär att arbetsgivare uppmuntrar och gör det lättare att välja cykel till och 
från arbetet och för resor under arbetstid genom att tillhandahålla cyklar, pumpar, 
parkeringar och liknande. Konceptet finns på flera olika platser i Sverige. Ofta är det 
kommuner eller regioner som samordnar initiativet. Arbetsplatser som deltar använder 
olika incitament för att öka cykling. Det kan vara tävlingar eller uppmuntran i form av: 

• Gratis cykelservice 

• Ekonomiskt stöd och rabatter  

• Upplåta utrymmen på arbetsplatser för underhåll av cyklar 

• Ta bort subventionering av bilparkering för anställda9F10 

Hövding 

Ett möjligt hinder för att börja cykla är oro för säkerheten och ibland motstånd mot att 
bära cykelhjälm. Hövding är världens första airbag för cyklister, i form av en cykelhjälm. 
Genom avancerade sensorer och en unik algoritm känner Hövding av cyklistens 
rörelsemönster och reagerar med att lösa ut en airbag på 0,1 sekund i händelse av en 
olycka. Den bidrar till ökad trafiksäkerhet och kan öka attraktiviteten för cykel som 
färdmedel. Produkten är unik och utvecklad av svenska studenter. Företaget har på kort 
tid växt till att bli ett börsnoterat företag med flera globala patent. En forskningsrapport 
visar att en hjälm som Hövding är upp till åtta gånger mer effektiv mot hjärnskakningar 
och hjärnskador än traditionella cykelhjälmar10F11. Möjligheten till ökad säkerhet utan att 
bära traditionell hjälm kan leda till att fler väljer att cykla, vilket bidrar till aktivt resande 
och minskad klimatpåverkan utöver ökad trafiksäkerhet. 

                                                            
8 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-
godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/  
9 Cykeltrendrapport 2018 
10 Checklista cykelvänlig arbetsplats Lunds kommun 
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/beskrivning-till-kriterier---cykelvanlig-
arbetsplats-.pdf 
11 Kurt et al (2016) Annals of Biomedical Engineering: https://link.springer.com/article/10.1007/s10439-016-
1732-1 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/beskrivning-till-kriterier---cykelvanlig-arbetsplats-.pdf
https://www.lund.se/globalassets/lund.se/traf_infra/lundamats/beskrivning-till-kriterier---cykelvanlig-arbetsplats-.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s10439-016-1732-1
https://link.springer.com/article/10.1007/s10439-016-1732-1
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Bild: Hövding 

För mer information se https://hovding.se/. 

DALY 

DALY är en förkortning för Disability Adjusted Life Years och är en sammanvägd 
indikator för hälsa på populationsnivå. Med indikatorn kan man mäta hälsoförluster och 
hälsovinster i samhället samt effekten av olika åtgärder. Utifrån DALY beräknar 
Trafikverket transportsystemets hälsopåverkan från luftföroreningar, buller och aktivt 
resande (resande med gång och cykel). Som metod är DALY inte unikt för Sverige. Men 
det svenska arbetet med ett koordinerat uppföljningssystem för olika typer av 
hälsoeffekter från transportsystemet är innovativt. 

I beräkningsmetoden används DALY för att beräkna det svenska trafiksystemets bidrag 
till ohälsa till följt av:  

• Luftföroreningar 

• Buller 

• Fysisk inaktivitet 

För mer information se 
https://www.trafikverket.se/contentassets/e55a151c19ce438b9f12c385c086d1b3/daly
_rapport_slutversion.pdf. 

  

https://hovding.se/
https://www.trafikverket.se/contentassets/e55a151c19ce438b9f12c385c086d1b3/daly_rapport_slutversion.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/e55a151c19ce438b9f12c385c086d1b3/daly_rapport_slutversion.pdf
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TRAFIKSÄKERHET 

Sverige är världsledande när det gäller trafiksäkerhet på vägsidan med högt uppsatta 
mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, med uppsatta etappmål på 
vägen dit. Det nuvarande etappmålet för vägtrafiken innebär att antalet omkomna ska 
halveras mellan 2007 och 2020. Det innebär högst 220 omkomna år 2020. Etappmålet 
innebär också att antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel. 

Nollvisionen 

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet utgår från 
Nollvisionen. Utgångspunkten för Nollvisionen är det 
etiska ställningstagandet att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt i trafiken. Ansvaret för 

trafiksäkerheten delas mellan de som utformar och de som använder transportsystemet. 
Utformarna har det yttersta ansvaret för säkerheten. Trafikverket ansvarar för att 
samordna arbetet för Nollvisionen i Sverige. 

Nollvisionen antogs 1997 och 2014 gjordes ett omtag genom ”Nollvisionen 2.0” som 
även har fokus på ökad och säker mobilitet för fotgängare och cyklister. 

För mer information se https://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/Trafiksakerhet/det-har-ar-nollvisionen/. 

STRADA 

STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) är ett informationssystem för data 
om skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. STRADA bygger på uppgifter 
från  Polisen och sjukvården. Statistiken registreras direkt i systemet av Polisen och av 
Sveriges akutsjukhus. Polisens registreringar i STRADA är rikstäckande sedan 2013. 
Akutsjukhusens registreringar i STRADA är rikstäckande sedan 2016. 

Med stöd av informationen i STRADA kan alla som jobbar med trafiksäkerhet bedriva 
ett mer effektivt arbete eftersom de får en tydlig bild över var, när och hur olyckorna 
sker. Det ger ett bättre informationsunderlag som bidrar till större kunskap om 
trafikskadade. Informationen från Polisen som varit på plats vid olyckstillfället 
tillsammans med information genom diagnoser av patienter från sjukvården ger en bra 
bild av skadegraden. Dessutom fångar sjukvården upp många av de oskyddade 
trafikanterna som Polisen inte får kännedom om, som t.ex. fotgängare, cyklister och 
mopedister. Sverige anses vara ledande i arbetet med trafiksäkerhet där STRADA utgör 
en viktig del. 

För mer information se https://www.transportstyrelsen.se. 

  

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/det-har-ar-nollvisionen/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/det-har-ar-nollvisionen/
https://www.transportstyrelsen.se/
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ELEKTRIFIERING 

De viktigaste drivkrafterna för elektrifiering finns i minskad energianvändning, inga 
avgasutsläpp från fordon, minskat buller och minskade driftkostnader. Sverige har 
möjlighet att spela en avgörande roll i den fortsatta utvecklingen inom elektrifiering 
genom svensk fordonsindustri. Det gäller särskilt tunga fordon där de svenska 
tillverkarna är stora i ett internationellt perspektiv.11F12 

ElectriCity (Göteborg) 

För att skapa förutsättningar för hållbara och attraktiva transporter i staden har 
samarbetet ElectriCity skapats av 15 aktörer från industri, forskning och samhälle. Det 
är både en demoarena för nya produkter och tjänster samtidigt som det också fungerar 
som en plattform för forskning. Att testa och utveckla eldriven busstrafik är ett exempel 
på samarbete inom ElectriCity, där man i dagsläget testar två busslinjer (Linje 55 och 
EL16). Demonstrationsbussarna drivs av förnyelsebar el och är extremt energieffektiva, 
tysta och helt emissionsfria. Ombord har resenärerna tillgång till wifi och möjlighet att 
ladda sina mobiltelefoner. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan trafikera platser 
som inte är tillgängliga för trafik idag och öppnar därmed upp för nya möjligheter för 
planeringen av städer och tätorter. 

Bild: Volvo Bussar 

För mer information se https://www.electricitygoteborg.se/. 

Elvägar 

Att minska transporternas negativa påverkan på klimatet är en av de största utmaningar 
vårt samhälle står inför idag. Trafikverket investerar därför i ny kunskap och utveckling 
för att konflikten mellan klimatmål och transportbehov ska hanteras på ett så bra sätt 
som möjligt. Elvägar kan bli ett komplement i morgondagens fossilfria transportsystem. 

12 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik 
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-
sou-201384-del-12 

https://www.electricitygoteborg.se/
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
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Syftet med att investera i elvägar är att skapa ett kunskapsunderlag för beslut om 
eventuell fortsatt utveckling och implementering av elvägar för tunga fordon (upp till 60 
ton) i det svenska vägtransportsystemet. Det ska leda fram till utveckling och 
tillämpning av kunskap och lösningar i samverkan mellan industri, akademi och 
myndigheter. 

Inom Program Elvägar demonstrerar Trafikverket två olika lösningar för elvägar för 
lastbilar. Vid sidan av de pågående testerna krävs ytterligare tester och studier för att få 
en helhetsbild kring elvägar. Trafikverkets Program Elvägar utreder ett flertal områden 
som teknik, miljöeffekter, kraftförsörjning, drift, underhåll och regelverk. Även ägande 
och finansiering samt hur transportsektorn och enskilda transportörer påverkas är 
viktiga områden att belysa. 

Bild: Provsträcka för elväg med kontaktledning på E16 vid Sandviken 

Inom de närmaste åren är planen att genomföra minst en pilot där hela kedjan, inklusive 
affärsmodeller testas. Sträckan ska vara omkring 20 km–30 km, på en lämplig plats i 
Sverige. 

Flera tekniska lösningar för elväg kan bli aktuella. Olika tekniker kan vara bäst lämpade 
för skilda typer av trafik (slingor, slutna system eller fri trafik), topografi och områden 
(berg och dalar, stad eller landsbygd), liksom typ av fordon (bussar, arbetsfordon eller 
personbilar). 

2018 genomförde Trafikverket en innovationsupphandling för att bredda kunskaps-
underlaget om elvägar. Efter genomförd utvärdering har Trafikverket beslutat att 
erbjuda två deltagare att gå vidare för byggande av demonstrationssträckor för elväg: 

• Gotland Circuit GPe – avser att demonstrera en induktiv elvägssträcka för
kollektivtrafik på en kuststräcka i närheten av Visby. Gotland Circuit GPe
kommer inför fas tre att byta namn till ”Smartroad Gotland”.

• Innovation Skåne AB – avser att demonstrera en konduktiv lösning för
kollektivtrafik i Lund.
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STYRMEDEL FÖR MINSKAD BILTRAFIK 

En mer hållbar stadsutveckling med förbättrade möjligheter att gå, cykla och åka 
kollektivt kan åstadkommas genom ökad förtätning, funktionsblandning, 
samlokalisering med kollektivtrafik, en utformning av staden där gående och cyklister 
prioriteras samt genom en striktare parkeringspolitik. Godstransporter i staden kan 
effektiviseras och göras mindre störande genom ökad samordning. Transport och 
klimatfrågan är komplex vilket gör det svårt att utforma generella styrmedel som når 
alla de aktörer som behöver samverka. Teknikutveckling kräver en långsiktighet som är 
svår att kombinera med den flexibilitet som generella styrmedel måste ha. 
Transportsektorn och samhällsutformningen är till stor del styrd av regelverk. Det finns 
därför goda skäl till att ha en palett av styrmedel för att främja utvecklingen. Paletten 
behöver sättas samman så att den samlade effekten även bidrar till andra samhällsmål. 
Att ställa om transportsystemet mot en mer hållbar utveckling kommer kräva 
investeringar som måste vägas mot de klimat- och samhällsfördelar som uppnås. Men 
samtidigt som klimatfrågan kan lösas genom dessa investeringar kan styrmedlen också 
bidra till andra samhällsmål som exempelvis attraktivare städer, ökad energisäkerhet 
och ökad effektivitet i transportsystemet. 12F13  

Trängselskatt 

Trängselskatt syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till finansiering 
av infrastruktur. Sverige har trängselskatt i Stockholm sedan 2007 och i Göteborg sedan 
2013. Tack vare långsiktigt goda resultat är framförallt trängselskatten i Stockholm värd 
att lyfta fram som gott exempel när flera megastäder runt om i världen överväger att 
införa åtgärder för att förbättra framkomligheten och miljön. I Sverige är det en del som 
har undantag från trängselskatt, exempelvis fordon med parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade. Följande fordon är också undantagna från trängselskatt:  

• utryckningsfordon

• bussar med totalvikt av minst 14 ton

• diplomatregistrerade fordon

• motorcyklar

• militära fordon

För mer information se 
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trangselskatt/. 

Flexibla parkeringstal 

Flexibla parkeringstal är en form av innovativ parkeringsstrategi där kommuner ger 
byggherrar utrymme att minska antalet parkeringsplatser vid nybyggnation genom att 
vidta andra mobilitetsåtgärder. Exempel på bra projekt där flexibla parkeringstal 
genomförts är Fullriggaren i Västra hamnen i Malmö där t.ex. de boende fick fem års 
medlemskap i bilpool för att underlätta en bilfri vardag. Flexibla parkeringstal används 
även som motprestationer i stadsmiljöavtal. 

13 Betänkande av Utredningen om fossilfri fordonstrafik 
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-
sou-201384-del-12 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/trangselskatt/
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
https://www.regeringen.se/49bbab/contentassets/7bb237f0adf546daa36aaf044922f473/fossilfrihet-pa-vag-sou-201384-del-12
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DIGITALISERING 

Just nu pågår en digitalisering som påverkar hela samhället och människors vardag. 
Digitaliseringen kan bidra till ett hållbart samhälle genom bättre miljö i städerna, 
mindre klimatpåverkan, effektivare användning av infrastruktur samt säkrare och 
tillgängligare resor. Åtgärder för att minska beroendet av egen bil och bilresande är 
möjliga tack vare en ökad digitalisering.  

REMM (Resfria möten i myndigheter) 

REMM drivs sedan 2011 av Trafikverket och innebär att samordna arbetet med att öka 
resfria och digitala möten inom ett antal av regeringens utvalda myndigheter. 
Målsättningen är att öka och utveckla användningen av digitala möten inom och mellan 
myndigheterna. 

De myndigheter som har deltagit i REMM under flera år har i snitt minskat sina 
koldioxidutsläpp från tjänsteresande med 25 procent per anställd under en period på sex 
år. Bland övriga myndigheter har det under samma period skett en motsvarande 
minskning med åtta procent.13F14 

För mer information se http://www.remm.se. 

Geofencing 

Geofencing är benämningen på en digital, geografiskt begränsad zon. I denna zon kan 
uppkopplade fordon styras på olika sätt med digital teknik. Med hjälp av geofencing kan 
städer skapa gröna zoner där fordon styrs digitalt och växlar över till eldrift i vissa 
områden som till exempel på gågator, kring skolor och kring sjukhus. 

Geofencing används för att övervaka eller kartlägga ett fordons rörelse eller förflyttning 
inom ett visst område. Göteborg har sedan 2015 testat att låta busslinje 55, som består 
av el- och hybridfordon, styras med hjälp av geofencing för att begränsa hastigheten och 
välja vilken drivlina som används på vissa delar av rutterna. Staden testar hur tekniken 
kan användas så att staden får bättre trafikflöden, lägre trafikbuller och renare luft. 
Tekniken har även testats i Off peak-projektet i Stockholm.  

Trafiklab 

Trafiklab är ett community för öppen trafikdata där utvecklare kan ta del av data och 
API14F15 för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt få den information som behövs för att 
utveckla vassa tjänster. Trafiklab startades av Samtrafiken, Viktoriainstitutet och SL 
under 2011 och blev snabbt en succé. Hundratals utvecklare har anslutit sig och sajten 
har vunnit ett flertal priser och den fortsätter att växa. Samtrafiken arbetar kontinuerligt 
med att fortsätta att öka datamängderna som utvecklarna kan ta del av. Sverige ligger 
över genomsnittet i EU inom digitalisering av offentliga tjänster. 

För mer information se https://www.trafiklab.se/. 

Biljett- och betalstandard (BoB) 

14 Ref: Naturvårdsverket (2018), Miljöledning i staten 2017. En redovisning. ISBN 978-91-620-6821-9. 
15 Application Programming Interface (applikationsprogrammeringsgränssnitt) 

http://www.remm.se/
https://www.trafiklab.se/
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6821-9.pdf?pid=22300
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Biljett- och betalstandard (BoB) är en standard och ett gränssnitt som skapar 
förutsättningar för att göra det enklare för resenärer att köpa och betala biljetter i 
kollektivtrafiken. Genom standard och gränssnitt skapas flexibilitet i 
systemleverantörsledet och möjliggör säker validering av biljetter. Standarden gör det 
möjligt för alla trafikföretag att validera sina egna biljetter (även app-biljetter), validera 
biljetter sålda av andra aktörer samt sälja andras biljetter. Leveranserna från BoB 
förvaltas av Samtrafiken. Förvaltningen omfattar: 

• Specifikationer av standarder och dokumentation

• Beskrivningar av API-gränssnitten och arkitekturen

• Metadata, såsom nyckelhantering och unika ID till aktörer

• En supportfunktion till aktörer som planerar eller genomför implementationer i
sina systemmiljöer

Den viktigaste leveransen är ett marknadsforum och ett tekniskt forum där branschen 
har skapat en unik samverkan. Dessa forum lever kvar inom förvaltningen och träffas 
fyra gånger per år. 

För mer information se https://samtrafiken.se/tjanster/biljett-betallosningar/. 

https://samtrafiken.se/tjanster/biljett-betallosningar/
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SAMVERKAN 

Hållbarhetsarbetet bygger på samverkan, engagemang och ansvarstagande hos de som 
har möjlighet att påverka. Det är många myndigheter och aktörer som kan och ska driva 
på utvecklingen mot en hållbar transportsektor. Arbetssättet bygger på att alla aktörer 
som vill bidra sätter upp mätbara mål för sin verksamhet som bidrar till de 
gemensamma målen. Summan av insatserna leder till ett mer hållbart transportsystem. 

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

Figur 7. Arbetsgången i en åtgärdsvalsstudie 

En ÅVS är ett moment som sker tidigt i trafikplaneringen i syfte att skapa en helhetsbild 
och hitta hållbara förslag på åtgärder. Inom ÅVS är Fyrstegsprincipen en grund, som 
innebär att tänkbara åtgärder analyseras i fyra steg för att i första hand påverka behovet 
av transporter, i sista hand genom nybyggen. Alla formella planeringsprocesser ska 
föregås av en ÅVS och varje år genomförs omkring 200 stycken i Sverige. I en ÅVS tas 
hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av 
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov med målet att bidra till en 
hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva insatser. 

Samlastning 

Novelog: Förarbete för en demonstration som syftar till att minska fordonsrörelserna till 
Nordstan. EU-projektet Novelog avslutades i maj 2018. Resultat av forskningsstudien i 
projektet var att totalt 195 registrerade företag levererar gods till Nordstan och åtta 
procent av aktörerna levererar 2/3 av godsvolymerna. Fördelar med samlastning både 
för varumottagare och samhällsnyttor bedömdes mycket stora. Projektet identifierade 
lösningar och har tillsammans med berörda parter förberett för åtgärder som kan 
minska lastbilstransporterna till Nordstan med 50 procent. Under 2019 kommer 
Nordstan att genomföra ett pilottest baserat på Novelogs resultat. 

Älskade stad: Det hållbara samlastningssamarbetet Älskade stad är ett branschöver-
skridande samarbete för att öka takten till fler hållbara miljöinitiativ som gynnar en 
levande stadsmiljö. Finns i Stockholm och i Oslo. 

Stadsleveransen: är en gemensam godsmottagning för paketgods till innerstaden i 
Göteborg. Paketen tas emot på en terminal i Gullbergsvass (Bergslagsgatan), varefter 
godset samlastas och slutlevereras med Stadsleveransens elbilar. 
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GODSTRANSPORTER 

Godstransporter består ofta av en transportkedja som bör ses som en helhet. Genom att 
anpassa transportkedjan och skapa smarta lösningar kan godstransporter bli mer 
effektiva, ge mindre miljöeffekter och leda till en bättre stadsmiljö. Det kan handla om 
hur last- och lossningsplatser ligger i förhållande till produktions- och 
konsumtionsplatser. Det kan också handla om tillgången till bra anslutningar direkt från 
den egna anläggningen till omlastningsterminaler. Vid terminaler behöver det finnas 
utrymmen så att omlastning och emballagehantering kan ske smidigt och säkert.15F16 

DenCity 

DenCity är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av 
den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid 
Lindholmen Science Park. Målet är att sätta Sverige i framkant för skalbara innovativa 
mobilitetslösningar och hållbar stadsutveckling. DenCity-projektet utvecklar innovativa 
lösningar för hållbar och yteffektiva person- och godstransporter i tätbebyggda städer. 
En övergripande leverans från projektet är en implementeringsguide, som ingår i det 
som kallas DenCity steg 3 där resultat från teknik- och tjänsteutveckling, piloter och 
processutveckling kommer att generaliseras och framgångsfaktorer tas fram, för att 
skapa förutsättningar för implementering i kommande stads- och fastighetsutveckling 
samt uppväxling av utvecklade lösningar. 

För mer information se https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3 

Cykelleveranser 

Genom att byta till cykel den ”sista milen” av godstransportkedjan minskar behovet av 
tung trafik i städerna vilket leder till minskade utsläpp och minskat buller.  

 

  
                                                            
16 Trafikverket om Godstransporter https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-
transporter/Godstransporter/ 

https://closer.lindholmen.se/projekt-closer/dencity-steg-3
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/planera-for-transporter-i-samhallsplaneringen/Naringslivets-transporter/Godstransporter/
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AUTONOMA FORDON 

Autonoma fordon - även kallat förarlösa fordon, finns sedan länge inom industrin för väl 
definierade områden. På senare år finns det mycket som tyder på att teknik- och 
samhällsutvecklingen går i rask takt framåt inom området och runt om i världen pågår 
uppmärksammade försök där ny teknik testas.  

Autonoma fordon har stor potential när det gäller ökad trafiksäkerhet, ökad kapacitet, 
lägre transportkostnad och en minskning av ytan som behöver tas i anspråk för 
transporter i urbana miljöer. Men som med andra tekniska innovationer finns det även 
risker med autonoma fordon, vilket kan handla om hur data och integritet behandlas, en 
ökad efterfråga på bilresor, en förändrad arbetsmarknad, etc.  

Inom Sverige bedrivs världsledande forskning och utveckling inom området med 
fordonstillverkarna i spetsen. Till skillnad från andra länder deltar även Trafikverket och 
andra offentliga myndigheter aktivt i utvecklingsarbetet. Under detta tema beskrivs 
projektet DriveMe och det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden. 

DriveMe 

DriveMe är samarbetsplattform som initierades 2013 på initiativ av Volvo Cars. Inom 
ramen för DriveMe pågår ett stort antal forsknings- och utvecklingsprojekt, som berör 
allt från lagstiftning till parkeringsfrågor. DriveMe innefattar också ett unikt test med 
självkörande bilar på vanliga vägar i Göteborg. 

Projektet är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, 
Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad. DriveMe stöds av den 
svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och 
att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet.16F17 

För mer information se https://www.testsitesweden.com/node/11037. 

Drive Sweden 

Drive Sweden är ett av sjutton Strategiska Innovationsprogram (SIP). Drive Sweden 
befinner sig nu i tredje verksamhetsåret, av vad som förväntas att bli ett tolvårigt 
projekt, och har en väsentlig statlig delfinansiering som stöd till olika projekt. Drive 
Swedens mål är att gemensamt skapa förutsättningar för och demonstrera nya 
mobilitetslösningar för människor och gods som möjliggörs genom ett uppkopplat, 
automatiserat och delat vägtransportsystem17F18.  

De strategiska innovationsprogrammen finansieras via Vinnova, FORMAS och 
Energimyndigheten. Lindholmen Science Park AB är värdorganisation för Drive 
Sweden. 

För mer information se https://www.drivesweden.net/om-drive-sweden. 

17 DriveMe: https://www.testsitesweden.com/node/11037 
18 Om Drive Sweden: https://www.drivesweden.net/om-drive-sweden

https://www.testsitesweden.com/node/11037
https://www.drivesweden.net/om-drive-sweden
https://www.testsitesweden.com/node/11037
https://www.drivesweden.net/om-drive-sweden
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Bilaga: Utvärdering av goda exempel 



 
 

Arbetssätt Trafiksäkerhet Hållbara 
transporter Automatisering Godstransporter Infrastruktur Elektrifiering Digitalisering Klimat, miljö och 

hälsa Gång och cykel Kollektivtrafik

Innovations- 
upphandling 

Förkommersiell 
Nollvisionen Stadsmiljöavtal Drive Sweden

KNEG (Klimatneutrala 
godstransporter på väg, 
vägen miljö och hälsa

TTT/JBS, (punktlighet, 
kapacitet och robusthet)

Klimatkrav i 
upphandlingsskedet

Cykelvänlig 
arbetsplats

Partnersamverkan för 
en förbättrad 
kollektivtrafik

Åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS)

Svenska 
konflikttekniken 

Smarta godsleveranser i 
städer (Stadslev, 

Älskade stad)
InfraSweden 2030 Klimatlagen Trafiklab 

Innovations- 
upphandling, inom LOU STRADA Horisontell samverkan

Godstrafikstrategi i 
svenska städer

Geofencing
MaaS (Mobility as a 

service) Autonoma fordon
Avfallstransporter på 

vatten (DenCity)
NTL (Nationell 

tågledning, nytt system) Elvägar
Uppkopplade bilar 

(Volvo) – data till TRV
DALY

Drive Me Novelog (samlastning)
MPK 

(marknadsanpassad 
planering av kapacitet)

ELMOB Klimatscenarier

ElektriCity (Elbussar 
Göteborg) 

REMM (Resfria möten) ATK i tunnlar Trängselskatt
Uppkopplade bilar 

(Volvo) – data till TRV

RFID (spåra 
järnvägsfordon)

Tillståndsbaserat 
underhåll järnväg. Eldrivna båtar Klimatkalkyl Fallvänlig asfalt BRT

Alkolås och bommar Flexibla parkeringstal
Autonoma småbussar - 

Järfälla
Kommunalt samordnad 

varudistribution Laserscanna vägar Cykelbox
BoB Biljett- och 
betalprojektet

Pyramidmattor
Leveransbox/paketauto

mat Påfartsreglering Cykelleveranser

Hövding In-car delivery (Volvo)

Actibump

Busskuddar

Projekt/ 
metodutveckling

Produkt/lösning

Process / 
samverkansformer



 

 

 

Kvalif icerings-
krav

Hållbarhets- 
mål

Projektmål Med i 
rapport

Kvalif icerings-
krav

Hållbarhets- 
mål

Projektmål Med i 
rapport

Kvalif icerings-
krav

Hållbarhets- 
mål Projektmål

Med i 
rapport

Innovationsupphandling-
Förkommersiell l l l

Geofencing
l l l

JA REMM (Resfria möten)
l l l

JA

Horisontell samverkan
l l l

MaaS (Mobility as a Service)
l l l

ATK (Automatisk 
trafiksäkerhetskontroll) l l l

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
l l l

JA
Autonoma fordon (Drive Me, 
Platooning, AutoFreight, mm) l l l

JA ATK i tunnlar
l l l

Innovations-upphandling inom LOU
l l l

Drive Me (Volvo)
l l l

JA Alkolås och bommar (Nyktra-projektet)
l l l

Nollvisionen
l l l

JA DenCity 
l l l

JA Pyramidmattor
l l l

Stadsmiljöavtal
l l l

JA
Novelog (samlastning Nordstan 

Göteborg) l l l
JA Hövding

l l l
JA

KNEG
l l l

NTL (tågledningssystem)
l l l

Trängselskatt
l l l

JA

JBS
l l l

MPK (marknadsanpassad  planering 
av kapacitet på jvg) l l l

Flexibla parkeringstal
l l l

JA

Klimatkrav i upphandlingsskedet
l l l

JA Elvägar
l l l

JA
Uppkopplade fordon (data om 

vägförhållanden skickas till TrV) l l l

Klimatlagen
l l l

ELMOB
l l l

Autonoma bussar i linjetrafik - Järfälla
l l l

Cykelvänlig arbetsplats
l l l

JA ElectriCity (Göteborg)
l l l

JA RFID (spåra järnvägsfordon)
l l l

Partnersamverkan för en förbättrad 
kollektivtrafik l l l

Uppkopplade fordon (vägförhållanden 
för volvobilar skickas till TrV) l l l

Tillståndsbaserat underhåll järnväg
l l l

Trafiklab
l l l

JA DALY
l l l

JA Laserscanna vägar
l l l

Drive Sweden
l l l

JA Klimatscenarier
l l l

Påfartsreglering
l l l

InfraSweden 2030
l l l

Biodrivmedel
l l l

JA Eldrivna båtar
l l l

Svenska konflikttekniken
l l l

Cykelbox
l l l

JA Klimatkalkyl
l l l

STRADA
l l l

JA Fallvänlig asfalt (CG-banor)
l l l

Godstrafikstrategi i svenska städer
l l l

BRT
l l l

Fossilfri kollektivtrafik
l l l

JA Biljett- och betalprojektet BoB
l l l

JA

Actibump
l l l

Busskuddar
l l l

Kommunalt samordnad 
varudistribution l l l

Cykelleveranser
l l l

JA

Leveransbox/paketautomat
l l l

In-car delivery
l l l

Process / samverkansformer Projekt/ metodutveckling Produkt/lösning



Process / samverkansformer (1/2) 

 

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för hur 

exemplet har 
uppstått

Klargör villkor för 
samarbete med 

Sverige

Innovationsupphandling-
Förkommersiell l l l

Finns ett par 

svenska PCP:er 

igång

Ej unikt för Sverige, 

men används inte i 

hög utsträckning

Svårbedömt. Projekt 

som drivs i Sverige 

kan ge positiva 

effekter

Svårbedömd Svårbedömd

Horisontell samverkan
l l l

Regeringsuppdrag

et pågår 2019-2029

Åtgärdsvalsstudier (ÅVS)
l l l

Används i stor 

utsträckning

Svårbedömt, vi har 

inte stött på något 

liknande exempel 

internationellt. 

Borde finnas intresse 

globalt.

Svårbedömd

Innovations-upphandling 
inom LOU l l l

Beror på 

specifika i 

respektive 

upphandling.

Beror på vilket 

projekt som 

avses, arbetsättet 

inte avsett för 

lägsta pris

Borde inte påverka Borde finnas intresse 

globalt.

Svårbedömd

Nollvisionen
l l l

Ingen direkt 

effekt 

Mindre skador Sverige i framkant, 

tankesättet har inte 

slagit igenom 

utomlands

Kommentar… Svårbedömd

Stadsmiljöavtal
l l l

Ingår i kraven att 

det ska minska 

klimatpåverkan

Bäst motiverade 

åtgärderna får 

finansiering

Gynnar gång, cykel 

och kollektivtrafik

Ja, men finns en 

del liknande iniativ 

t.ex. Bymiljöavtal 

(Norge) avsatt 26 

miljarder 2014-26

Borde finnas intresse 

globalt.

Svårbedömd

KNEG
l l l

Samverkan pågår 

sedan några år

Främst väg, ej 

specifikt för städer

Svårbedömd

JBS
l l l

Främst järnväg, ej 

specifikt för städer

Klimatkrav i 
upphandlingsskedet l l l

Ja Ja, då 

transportinfrastrukt

ur ska byggas i 

städer

Ja Huvudsyftet med 

arbetssättet

Beror på vilket 

projekt som 

avses, arbetsättet 

inte avsett för 

lägsta pris

Borde inte påverka Svårbedömt, 

förekommer 

troligen liknande 

iniativ i andra 

länder men 

kravens exakta 

utformning, 

riktlinjer och 

kravnivåer är 

framtaget i Svergie. 

Klimatlagen
l l l

Ja Ja Ja, sektorsmål för 

resande

Syftet är att 

minska 

klimatpåverkan

Inte unik i sig, men 

sett till att väldigt 

många länder inte 

har det..

Cykelvänlig arbetsplats
l l l

Flera kommuner 

som samarbetar 

med ftg kring detta

Handlar specifikt 

om städer

Partnersamverkan för en 
förbättrad kollektivtrafik l l l

Har funnits sedan 

2008

Förbättring av 

kollektivtrafik till 

förmån för bil 

minskar 

klimatpåverkan

Svårbedömt

Trafiklab
l l l

Gynnar 

kollektivtrafik

Gynnar 

kollektivtrafik

Gynnar 

kollektivtrafik

Sverige över 

genomsnittet i EU 

inom digitalisering 

av offentliga 

tjänster (DESI 

2017)

Svårbedömd

KVALIFICERINGSKRAV HÅLLBARHETSMÅL PROJEKTMÅLSAMMANVÄGNING



Process / samverkansformer (2/2) 

 

  

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för hur 

exemplet har 
uppstått

Klargör villkor för 
samarbete med 

Sverige

Drive Sweden
l l l

Innovationsprogra

m uppbyggt 

Syftet är att 

bidra till 

utveckling av 

hållbara städer

Syftet är att bidra 

till utveckling av 

hållbara städer

Syftet är att bidra till 

utveckling av 

hållbara städer, 

tveksamt bidrag till 

just social hållbarhet

InfraSweden 2030
l l l

Innovationsprogra

m uppbyggt 

Syftet är att 

fördubbla 

hållbarheten

Syftet är att 

fördubbla 

hållbarheten

Syftet är att 

fördubbla 

hållbarheten, 

tveksamt bidrag till 

just social hållbarhet

Svenska konflikttekniken
l l l

Finns flera olika 

exempel på när 

man använt 

tekniken, bl.a. 

både för 

motorfordon,  

fotgängare och 

cyklister. 

Ingen direkt 

effekt 

Resurskrävande? 

Lönsamhet? 

Förbättrar 

trafiksäkerheten, 

används bl.a. för 

fotgängare och 

cyklister

Unikt, bäst i 

världen! I princip 

ensamma. 

Ursprung GM i USA 

men har utvecklats 

av LTH senaste 30 

åren

STRADA
l l l

Från polis sedan 

2003, sjukvård 

seda 2016

Trafiksäkerhet Ingen direkt 

effekt 

Förmodligen 

effektivt att 

samarbeta kring 

detta på lång sikt

Upptäcker 

oskyddade 

trafikanter, ger en 

helhetsbild av 

skador

Unikt pga ett 

gemensamt system 

som hanteras av en 

trovärdig myndighet 

enligt PIN flash 

report 35 (2018)

Borde inte 

vara svårt att 

bygga ett 

system

Vet ej om just 

STRADA kan 

exporteras, 

beror på hur 

systemet är 

uppbyggt

Godstrafikstrategi i 
svenska städer l l l

Finns i flera 

kommuner

Förbättrad 

framkomlikhet och 

stadsmiljö, 

säkerhet 

(trafikmiljön som 

arbetsplats)

Beror på hur den 

är utformad, 

smartare 

transporter = 

mindre utsläpp

Ökat fokus--> 

förståelse på 

trafikmiljön som 

arbetsplats

Finns bl.a. 

Queensland 

Freight strategy

Beror på 

vilken 

strategi

Fossilfri kollektivtrafik
l l l

Arbetet pågår men 

det finns exempel 

på där det 

genomförts. Enligt 

SL är Stockholm 

världens första 

huvudstad med 

fossilfri 

kollektivtrafik på 

land. 

Ja Ja Ja Långsiktig 

investering, 

mindre kostnader 

för framtiden

Direkta insatsen 

ingen koppling till 

soc men gör 

kollektivtrafiken mer 

attraktiv=bra

Sverige vill vara 

världens första 

fossilfria 

välfärdsland

Är osäker på vad det 

är som ska 

exporteras, strategin 

"fossilfri 

transportsektor"?

Sverige har ej 

uppnått målet 

själv än 
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Projekt/ metodutveckling (1/3) 

 

Ska-krav Hållbarhet Projektmål Byggda/
genomförda

Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för 

samarbete 
med Sverige

Geofencing
l l l

Projekt under 

genomförande

Relevant Relevant Beroende på 

utformning, lite för 

oklart för att göra 

en tydlig 

bedömning men 

kan användas för 

att underlätta för 

mijlövänliga 

transporter

Effektiviserar 

transporter utan att 

bekosta soc och 

ekol

Ingen tydlig 

förändring

Användandet av 

geofencing är fortfarande i 

ett tidigt skede. Även om 

det finns gott om exempel 

på utveckling och 

använding av geofencing 

runt om i världen bör 

Sverige ändå ses som 

nyskapande med deras 

samarbetsformer och 

ambition att använda 

geofencing för 

trafiksäkerhet. 

Både policy och 

teknik är intressant 

utomlands

MaaS (Mobility as a 
Service) l l l

Projekt under 

genomförande, 

ECCENTRIC, 

EC2B

Relevant Handlar om 

utnyttjande av 

transportinfrastrukt

uren på delvis nytt 

sätt

Om det innebär att 

premiera aktiv 

transport/kollektivtr

afik

Om det innebär att 

premiera aktiv 

transport/kollektivtr

afik

Om det innebär att 

premiera aktiv 

transport/kollektivtr

afik

Sverige är i framkant, men 

Finland har kanske 

kommit ännu längre. Ex: 

Ubigo/EC2B

Sverige är i 

framkant, men 

Finland har kanske 

kommit ännu 

längre

Projekt går att 

visa upp

Autonoma fordon (Drive 
Me, Platooning, 

AutoFreight, mm) l l l

Flera projekt pågår 

i genomförandefas

Relevant Relevant Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan". 

Beror även på val 

av drivmedel etc. 

men sannolikt att 

det kombineras 

med 

elfordon/biodrivme

del. 

Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan"

Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan"

Yandex (Ryssland) 

erbjuder självkörande taxi 

sedan 2018 i Innopolis 

och Skolkovo, testar nu i 

Moskva, Tel Aviv och Las 

Vegas. Konceptet med 

självkörande bilar är ändå 

nytt och bör ses som 

innovativt. 

Projekt går att 

visa upp

Drive Me (Volvo)
l l l

Projektet i 

genomförandefas 

om än i liten 

omfattning

Relevant Relevant Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan". 

Beror även på val 

av drivmedel etc. 

men sannolikt att 

det kombineras 

med 

elfordon/biodrivme

del. 

Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan"

Teknik utvecklas 

före policy. Rätt 

policy krävs för 

"rätt påverkan"

DenCity 
l l l

DenCity 3 pågår 

men del 1 och 2 är 

klara

Relevant Relevant Utvecklar hållbara 

lösningar

Höga krav på 

transporteffektivitet 

och hållbarhet

Inget tydligt fokus EcoLogistics (2017-2021) 

finns inom international 

Climate Initiative (IKI) 9 

städer i Argentina, 

Colombia och Indien som 

ska skapa strategier för 

hållbara transporter i 

städer.   Cargo Bikes 

finns i Tyskland, levererar 

varor i städer.    CLOSER 

menar dock att DenCity: 

"sätta Sverige i framkant 

för skalbara innovativa 

mobilitetslösningar och 

hållbar stadsutveckling, 

projektet kommer bidra 

till radikalt nytänkande 

och skapat innovativa 

processer för hållbar 

förtätning med goda 
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Projekt/ metodutveckling (2/3) 

 

Ska-krav Hållbarhet Projektmål Byggda/
genomförda

Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för 

samarbete 
med Sverige

Novelog (samlastning 
Nordstan Göteborg) l l l

Avslutades maj 

2018

Relevant Relevant Minskar 

utsläpp+resurseffe

ktivt (röd innan)

Kostnadseffektiva 

strategier, 

affärsmodeller som 

kan minska utsläpp 

(röd innan)

Inget tydligt fokus Pilotstäder i projektet är 

Aten, Turin, Graz, Rom, 

Barcelona och Mechelen. 

Finns även ett liknande 

projekt "BentoBox" i 

Berlin sedan 2011. 

Omständighet

erna för detta 

är förmodligen 

lika i andra 

städer

Pilot ska 

göras 2019

NTL (tågledningssystem)
l l l

Driftsättning pågår Förbättrar tågen

Effektivare styrning

Inget tydligt fokus Ej bedömt Ej bedömt

MPK 
(marknadsanpassad  

planering av kapacitet på 
jvg)

l l l

Ny arbetssätt och 

verktyg införs 2021

Ingen direkt 

koppling till staden

Är 1 av tv 4 projekt 

som ingår i 

programmet DAT 

(digitalisering av 

tåglägetjänsten)

Förbättrar för 

tågtrafiken. 

Ökar tillväxt utan 

att belasta miljö 

eller soc 

Inget tydligt fokus Beror på vilka 

arbetssätt och 

verktyg man 

kommer fram 

till 

Test och 

kvalitetssäkrin

g pågår under 

2019

Ej färdigt än, 

vet ej exakt 

hur det 

kommer se ut 

Elvägar
l l l

Flera piloter har 

genomförts, i 

Sandviken finns 

världens första 

elväg i befintligt 

Ja, elvägar är 

viktiga för hållbar 

resursförsörjning 

av städer. 

Ja Är en del i 

omställning till ett 

fossilfritt 

transportsystem 

Ingen märkbar 

koppling

Sverige har världens 

första elväg i befintligt 

vägnät. 

Fortfarande i 

utvärderingsfa

s, kan bidra 

med 

kompetens 

ELMOB
l l l

Pågick 2014-2016 Handlar om 

effektivare och mer 

hållbara 

transporter

Trafikkontoret i 

Göteborg som 

driver 

samverkansprojekt

et tillsammans med 

Business Region 

Göteborg, 

Chalmersfastighete

r, Elcykelbutiken, 

GaiaVelo, 

Gatubolaget, 

Göteborg Energi, 

Innerstaden 

Göteborg, 

Jernhusen, 

Lindholmen 

Science Park, 

Mig´S Taxi, Move 

About, Kanter & 

Karlsson, OC Off 

Course, Rosén och 

Jönsson Bilstation, 

Trafikkontoret, 

Velove, Viktoria 

Swedish ICT, Volvo 

Bussar, Västtrafik 

och Älvstranden 

Utveckling.

Syfte är att göra 

gbg till en grönare, 

attraktivare och 

mer hållbar 

storstad men den 

principiella 

effekten blir att 

nybilsköpandet av 

eldrivna fordon 

ökar, likaså 

produktionen 

Långsiktig 

gynnsam 

investering 

Minska antalet 

fordon + mer tysta 

fordon innebär 

bättre miljö för 

invånare .

Tveksamt om 

elcykelpooler, 

elbilspooler, eltaxi och 

liknande är nyskapande.

Liknande projekt 

finns i andra 

länder, se bl.a. 

Systra (uk) 

Föreslår 

några 

nationella 

regeländringar 

och kan därför 

vara svårt

Beroende på 

vilken lösning 

Är färdigt, 

finns 

utredning som 

föreslår vad 

man bör göra 

vs. Inte bör 

göra 

ElectriCity (Göteborg)
l l l

Den beslutade 

samarbetsperioden 

slutade 2018, men 

de avser fortsätta 

in i 2020-talet

Syftet är att skapa 

hållbara och 

attraktiva 

transporter i staden

Emissionsfria Långsiktig 

gynnsam 

investering 

God kollektivtrafik  Finns bl.a. Colorado 

Electric Vehicle Coalition, 

koordinera, informera och 

agera för att gynna 

elektroniska fordon

Ej bedömt Ej bedömt

Uppkopplade fordon 
(vägförhållanden för 

volvobilar skickas till TrV) l l l

Vinterna 17-18 

kördes 200 bilar 

med nya systemet

Kan leda till mer 

effektiv 

vinterväghållning, 

bl.a. minskad 

saltanvändning 

Använder befintligt 

mobilnät+investeri

ngarna har 

potential att 

utvecklas till annat. 

Vinterväghållning 

till mindre kostnad

Inget tydligt fokus
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Projekt/ metodutveckling (3/3) 

 

  

Ska-krav Hållbarhet Projektmål Byggda/
genomförda

Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för 

samarbete 
med Sverige

DALY
l l l

Beräknar effekter 

på luftföroreningar 

och buller, kan 

leda till förbättrad 

miljö

Lägre 

hälsoproblem -> 

samhällsekonomis

ka nyttor

Beror på vad som 

menas med att 

detta är ett projekt, 

men har absolut ett 

socialt fokus

Med hjälp av DALY skapa 

ett uppföljningssystem för 

hälsoeffekter från 

transportsystemet är 

innovativt

Ej bedömt Ej bedömt

Klimatscenarier
l l l

Svårt att bedöma, 

kommer troligen 

leda till stora 

kostnader för stat 

och kommuner att 

genomföra 

åtgärder. Arbetet 

med 

klimatscenarier 

kan ändå anses 

vara ekonomiskt då 

det hjäpler 

regioner, 

kommuner och 

myndigheter att 

prioritera bland 

åtgärder. 

Mycket satsning på 

kollektivtrafik, gång 

och cykel. Däremot 

skev regional 

fördelning av 

åtgärder och 

effekter. 

Sättet att tänka (back 

casting) är i sig inget nytt. 

Däremot bör våra höga 

ambitioner gällande 

klimatmålen ses som 

unika. 

Borde finnas 

intresse globalt för 

Sveriges 

satsningar och 

arbete med 

klimatmålen. Dock 

oklart vilket 

ekonomiskt 

intresse som finns. 

Kanske sälja 

konsulttjänster och 

forskningsuppdrag

?

Ej bedömt Ej bedömt

Biodrivmedel
l l l

Ja Ja Ja Komplicerat, 

resurseffektiviteten 

är omdiskuterad 

och det finns 

personer som 

hävdar att träden 

gör bättre nytta när 

de växer och kan 

samla in koldioxid, 

men biodrivmedel 

som substitut till 

fossila drivmedel 

anses ändå vara 

bra för klimatet.  

Svårt att bedöma, 

beror till stor del 

på vilka skatter 

som används för 

olika drivmedel och 

hur stora volymer 

som säljs. 

Ingen märkbar 

koppling, vissa 

biodrivmedel kan 

dock ha negativ 

inverkan på 

luftkvalité. 

Om Sverige ligger i 

framkant 

Mycket 

forskning 

bedrivs just 

nu, oklart om 

det finns 

tillräcklig 

kunskap än

Cykelbox
l l l

Ja Ja Ja Underlättar för 

cyklister

Ett lågt pris för 

mindre olyckor

Säkrare trafik, fler 

cyklar

1978 fanns ASL 

(advanced stop lines) i 

Nederländerna

Finns redan i både 

USA och andra 

länder i Europa 
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Produkt/lösning (1/4) 

  

 

  

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för samarbete 
med Sverige

REMM (Resfria möten)
l l l

Tillämpas inom 

många myndigheter 

och företag i 

Sverige.

Handlar om att 

minska behov av 

resor.

Handlar om att 

skapa förutsättning 

för icke-resande. 

Färre 

persontransporter. 

Färre 

persontransporter 

ger lägre 

reskostnader samt 

restid. 

Ökar möjligheterna 

att jobba hemifrån 

och för alla 

personer att delta i 

möten. 

Idén med resfria 

möten är inte i sig 

självt ny men 

arbetet med REMM 

har ändå varit 

ovanligt lyckat då 

över 80 svenska 

myndigheter deltar. 

Detta går att 

göra även i 

andra länder. 

Ja, det går att 

göra liknande 

projekt på 

andra ställen 

där man bjuder 

in stora eller 

små grupper 

att delta. En 

fördel är att det 

går att börja i 

en liten skala 

och sedan 

involvera fler 

parter. 

Ja, andra 

länder/organistat

ioner kan få 

inspiration av 

REMM i deras 

arbete med 

resfria möten. 

2011 fick 

Trafikverket 

regeringens 

uppdrag att vara 

ett stöd för att 

öka andelen 

resfria möten 

och har sedan 

dess drivit 

projektet. 

ATK (Automatisk 
trafiksäkerhetskontroll) l l l

Finns idag. Används sällan i 

stadsmiljö

Handlar om 

hastighetskameror 

för vägtrafik och 

trafiksäkerhet. 

Måttligt bidrag, 

Hastighetsefterlevn

ad har dock effekt 

på miljö

Trafiksäkerhetseffk

ter bidrar till 

positiva 

ekonomiska 

effekter ur 

samhällseko. + 

Billig åtgärd?

Ingen större effekt 

på social 

hållbarhet. 

ATK i tunnlar
l l l

Finns idag. Används sällan i 

stadsmiljö

Handlar om 

hastighetskameror 

för vägtrafik och 

trafiksäkerhet. 

Måttligt bidrag, 

hastighetsefterlevn

ad har dock effekt 

på miljö

Trafiksäkerhetseffk

ter bidrar till 

positiva 

ekonomiska 

effekter ur 

samhällseko. + 

Billig åtgärd?

Ingen större effekt 

på social 

hållbarhet. 

Alkolås och bommar 
(Nyktra-projektet) l l l

Är i 

genomförandefas, 

ska vara klart 

2021. Har med 

goda resultat 

testats i Göteborg, 

testas nu i 

Stockholm 

I hamnterminaler 

för 

trafiksäkerheten, 

ingen jättetydlig 

koppling

Kontrollera 

nykterhet och 

förebygga 

onykterhet i 

Trafiken, i 

samarbete med 

Polisen 

Inget tydligt fokus Resurseffektivt att 

förhindra bilolyckor 

Inget tydligt socialt 

fokus, dock bra 

indirekt

Har inte hittat något 

liknande projekt 

någon annanstans 

Fullt skalbar 

till önskad 

omfattning och 

bunden vad 

gäller teknik 

Tekniken finns 

men eftersom 

det inte är färdigt 

är det heller inte 

utvärderat än 

Pyramidmattor
l l l

Har testast av 

Trafikverket. 

Motverkar 

spårspring vilket 

kan leda till 

förseningar för den 

spårbundna 

trafiken. 

Minskar risken för 

olyckor och bidrar 

till minskad 

försening. 

Bidrar till bättre 

tillförlitliga 

tågresor, därmed 

mer hållbart

Bidrar till bättre 

tillförlitliga 

tågresor, därmed 

mer hållbart, mer 

säkert

Fokus på 

människan

Finns i alla fall i 

Europa, ex. 

Network rail (UK) 

använder "anti-

trespass panels" 

Det finns svenska 

företag som säljer 

pyramidmattor. 

Pyramidplattor 

går att 

använda på 

alla ställen 

där det är 

problem med 

spårspring. 

Ja

Hövding
l l l

Har funnits på 

marknaden under 

flera år och sålts i 

mer än 150 000 

exemplar. 

Hövding bidrar till 

ökad säkerhet för 

befintliga cyklister 

samt kan bidra till 

att fler cyklar. 

Trafiksäkerhet och 

hållbart resande 

(cykel). 

Kan bidra till att 

fler cyklar

positiva 

trafiksäkerhetseffkt

er, positivt ur 

samhällsekominisk

t perspektiv

Bidrar till 

trafiksäkerhet för 

cyklister och att 

fler olika grupper 

väljer cykeln. Dock 

en ganska dyr 

produkt i 

dagsläget. 

Världens första 

airbag-hjälm

En unik produkt 

som är säkrare än 

traditionella 

cykelhjälmar och 

även tilltalar 

personer som inte 

vill bära traditionell 

hjälm. 

Det går att 

sälja i andra 

länder och 

även att ta 

inspiration till 

liknande 

produkter/tillä

mpningsområ

den.

Ja Ja Startades av två 

studenter i 

industridesign i 

samband med 

att lagen om 

obligatorisk 

cykelhjälm för 

barn infördes. 
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Produkt/lösning (2/4) 

 

  

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för samarbete 
med Sverige

Trängselskatt
l l l

Har funnits i 

Stockholm sedan 

2007 (försök under 

2006). 

Styrmedel för att 

minska biltrafik i 

städer. 

Styrmedel för att 

minska biltrafik i 

städer. 

Riskerar att göra 

att det känns mer 

"okej" att köra bil?

Pengarna som 

kommer in från 

trängselskatt kan 

användas till att 

finansiera andra 

mobilitetslösningar

. 

Finns både 

positiva och 

negativa 

fördelningseffekter. 

Finns på massa 

andra ställen, dock 

osäker på om det 

är samma upplägg 

Sverige anses 

ligga i framkant när 

det gäller 

trängselskatt och 

det finns ett stort 

intresse 

internationellt. 

Ja Ja Ja, det har 

kommit 

deligationer för 

att studera den 

svenska 

trängselskatten 

under en längre 

tid. 

Flexibla parkeringstal
l l l

Tillämpas av flera 

kommuner i 

Sverige. 

Mobilitetsåtgärder i 

städer. 

Mobilitetsåtgärder i 

städer. 

Främjar aktiva 

transportsätt, 

prioriterar inte 

bilen 

Mer 

kostnadseffektivt 

Bättre för de som 

inte har möjlighet 

att ha bil om detta 

kräver 

motprestationer

Finns exempel i 

bl.a. Berlin och 

Vancover där man 

senaste åren 

utvecklat koncept 

med flexibla 

parkeringstal 

Finns exempel i 

bl.a. Berlin och 

Vancover där man 

senaste åren 

utvecklat koncept 

med flexibla 

parkeringstal 

Ja med beror 

på vad 

produkten är, 

byggregler 

skiljer sig åt 

och 

utformningen 

bör därför 

anpassas 

Ja Ja

Uppkopplade fordon 
(data om vägförhållanden 

skickas till TrV) l l l

Finns redan 

slutrapport för RSI, 

Road Status 

Information 

Främst syfte att ta 

reda på status på 

vägförhållande 

utanför städerna. 

T.ex. om vägen 

behöver saltas. 

Trafikverkets 

tillsammans med 

Vinnova som 

finansierat RSI

Underhåll av vägar 

kan göras mer 

effektivt, inte behöa 

salta överallt t.ex. 

Kostnadseffektivt 

utan att belasta 

soc eller ekol. 

Halkbekämpning 

till en mindre 

kostnad

Ingen tydlig 

skillnad

Toyota började 

testa detta i Japan i 

augusti 2018

RSI-projektet  

stärker ingående 

industriparters 

långsiktiga 

konkurrenskraft 

och 

tillväxtmöjligheter 

internationellt.

Ja I förlängningen 

går tekniken  

att applicera 

på 

järnvägssyste

met

Ja

Autonoma bussar i 
linjetrafik - Järfälla l l l

Finns en linje. Busstrafik i 

stadsmiljö. 

Busstrafik i 

stadsmiljö. 

Ja, busslinjen är 

elektrifierad

På sikt förväntas 

autonoma bussar 

bli lönsamt då det 

ej krävs chaufförer. 

Svårt att bedöma. Testas på andra 

ställen (Volvo i 

Singapore, UK 

government i 

Edinburgh) 

Autonoma fordon är 

en av de stora 

trenderna och 

Sverige anses 

ligga i framkant när 

det gäller 

fordonsindustrin 

och hållbara 

kollektivtrafiksyste

m. 

Ja Ja Ja, även om det 

ännu är i mycket 

liten skala 

försök och 

tillämpningar 

sker. 

RFID (spåra 
järnvägsfordon) l l l

Det finns några 

över 300 RFID-

läsare. 

Främst syfte för 

järnväg "på 

sträckorna", dvs. 

ingen större effekt 

på städer. 

Ja Ingen tydlig 

koppling

Kan vara lönsamt 

att kunna följa 

fordonen och 

planera bättre. 

Ingen tydlig 

skillnad

Redan under andra 

världskriget 

började tekniken 

användas av 

britter. I 

Association of 

American 

Railroads har haft 

det som standard 

inom för 

automatiskt 

identifiering sedan 

1991 

Utvecklades av US 

Government i Los 

Alamos lab 1984. 

Inga 

exportmöjligheter 

om inte Sverige 

utvecklat tekniken 

på något speciellt 

sätt som kan bidra 

med 

konkurrenskraft

Tekniken 

används på 

allt möjligt, 

passersystem, 

biblioteksböc

ker etc. 

Används redan 

på många andra 

platser

Tillståndsbaserat 
underhåll järnväg l l l

Ingår i 

Trafikverkets 

underhållsplan 

som förebyggande 

basunderhåll

Främst syfte för 

järnväg "på 

sträckorna", dvs. 

ingen större effekt 

på städer. 

Ja Indirekt effekt: 

mindre förseningar 

kan leda till ökat 

kollresande. 

Hitta problemen 

innan fel uppstår. 

Kostnadseffektivt 

mätsystem 

Svårt att bedöma. Att tillämpa 

tillsåtåndsbaserat 

underhåll är relativt 

nytt, dock ej 

specifikt för 

Sverige. 

Ej specifikt för 

Sverige.
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Produkt/lösning (3/4) 

 

  

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för samarbete 
med Sverige

Laserscanna vägar
l l l

WSP kartlade hela 

stomvägnätet 2015-

2017 på uppdrag av 

trv

Städer är ej det 

primära syftet

Ja Ingen direkt effekt, 

men indirekt kan 

det innebära 

effektivare 

underhåll 

Kostnadseffektivt 

sätt att samla in 

data

Ingen större effekt 

på social 

hållbarhet. 

ROMDAS (NZ) har 

jobbat i 60 länder 

med att samla in 

data över vägskick 

Finns road-

scanner utvecklad 

av Siteco i Italien

Enkelt att 

skala upp, 

tekniken kan 

anpassas 

En ny typ av 

laserscanner 

(AI) har 

levererats (av 

Ramboll) till 

Statliga 

forskningsinstitu

tet i Litauen 

Påfartsreglering
l l l

Ja Främst syfte för 

motorvägar, inte 

alltid påverkan på 

städer. 

Ja Minskar ej 

biltrafiken. Kan 

minska köer och 

trängsel vilket ger 

mindre utsläpp per 

fkm. Ökad 

kapacitet kan ge 

ökad fkm. 

Kommentar… Ingen större effekt 

på social 

hållbarhet. 

Har funnits länge i 

flera länder. Stort 

ibland annat USA 

och Australien. 

Sverige är ej 

ledande på detta. 

Eldrivna båtar
l l l

Finns redan 

eldrivna färjor i 

Stockholm. 

Relevant för städer 

omgivna av mycket 

vatten. 

Ja Minskar CO2-

utsläpp jämfört 

med båtar/färjor 

drivna av fossila 

drivmedel eller 

vägtrafik med 

fossila drivmedel. 

Billig i drift och 

underhåll. Snabba 

sätt att färdas i 

städer med mycket 

vatten leder till 

samhällsekonomis

k nyta. 

Beror på hur 

lösningen 

implementeras, 

vilka sträckor som 

trafikeras och 

biljettpriser etc. 

Finns mycket som 

pågår i Norge, 

"Ampere" första 

bilfärjan som 

började gå 2015.  

Eldrivna båtar är i 

sig inget unikt för 

Sverige, däremot 

finns vissa unika 

projekt (t.ex. färjan 

Helsingborg-

Helsingör). 

Kan tillämpas 

på städer med 

mycket vatten. 

Teknik 

begränsar 

vilken storlek 

på båtar. 

Klimatkalkyl
l l l

Har använts under 

en längre tid, 

senaste versionen 

heter Klimatkalkyl 

6.0.

Relevant för 

åtgärder som ska 

eller planeras att 

byggas i städer. 

Trafikverket har 

utvecklat modell 

Klimatkalkyl 6.0

Bidrar med ökad 

förståelse för hur 

mycket utsläpp 

byggnation, drift 

och underhåll 

genererar. Kan 

användas för att 

effektivisera 

anläggnignen. 

Beräknar 

energianvändning

Ingen större effekt 

på social 

hållbarhet. 

Inte kunnat hitta 

något motsvarande 

någonannanstans

I apendix 1 listas 

exempel från andra 

länder, dock bara 

järnväg 

https://uic.org/IMG/

pdf/carbon_footprin

t_of_railway_infrast

ructure.pdf 

Ja man kan 

tillämpa 

samma 

beräknings- 

och 

redovisningsp

rincip för 

andra 

områden. 

Ja Ja

Fallvänlig asfalt (CG-
banor) l l l

Trafikverket har ett 

projekt om 

fallvänliga asfalt 

men det är ännu i 

sin linda. Man har 

ännu inte hittat 

något bra material. 

Minskning av 

partikelemissioner, 

ökad säkerhet för 

GC leder till ökad 

andel gc. 

Ökad 

trafiksäkerhet. 

Åtgärd direkt 

kopplad till 

människan, dvs ej 

för att 

kostnadseffektivise

ra eller minska 

klimatutsläppen.

Tekniken är 

ursprungligen 

utvecklad i USA, 

där Asphalt 

Rubber 

producerats i stor 

skala sedan slutet 

på 1980-talet. Till 

följd av de goda 

produktegenskaper 

tekniken resulterar 

i, har intresset på 

senare år växt 

internationellt. För 

närvarande håller 

tekniken på att 

etableras i ett 

flertal länder.

Ej specifikt för 

Sverige.

BRT
l l l

ex i form av 

MalmöExpressen  

Ja Ja Ja, BRT är oftast 

förknippat med 

fossildrivna 

drivmedel.Kollektivt

rafik ger mindre 

utsläpp per pkm än 

biltrafik. 

Svårt att bedöma. Prioriterar de som 

åker koll

I framkant genom 

att vi använt det 

länge och gjort 

mycket utvädering

Svårbedömt, 

Sverige ligger som 

sagt var inte i 

framkant. 

Ja Ja
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Produkt/lösning (4/4) 

 

Ska-krav Hållbarhet Projektmål
Byggda/

genomförda
Relevans för
”Smart City”

Inom 
Trafikverkets 

”expertisområde”

Ekologisk Ekonomisk Social Nyskapande

Exportmöjligheter 
globalt (bidra till 

svensk 
konkurrenskraft 

och tillväxt)

Replikerbart Skalbart Exportmoget

Bidrar till ökad 
förståelse för 
hur exemplet 
har uppstått

Klargör villkor 
för samarbete 
med Sverige

Biljett- och betalprojektet 
BoB l l l

Det nationella 

biljett-och 

betalprojektet BoB 

har avslutats som 

projekt. Projektets 

leveranser 

förvaltas nu av 

Samtrafiken.  

Ja. Det är relevant 

för all 

kollektivtrafik. 

Ja Ja, det ska bli 

lättare att resa med 

kollektivtrafik. 

Svårt att bedöma. Gynnar de som 

åker koll

Actibump
l l l

Finne exempelvis i 

malmö

Skadar ingen natur, 

minskar utsläpp 

 Ev. billig åtgärd för 

stor vinst 

Ingen tydlig 

skillnad

Busskuddar
l l l

Finns över hela 

Sverige

Skadar ingen natur, 

minskar utsläpp 

 Ev. billig åtgärd för 

stor vinst 

Ingen tydlig 

skillnad

"Speed cushions" 

https://trl.co.uk/site

s/default/files/TRL3

12.pdf

Finns redan på 

andra ställen, även 

liknande andra 

typer av lösningar 

som är "smartare" 

Ingen särskild 

teknik 

Ingen särskild 

teknik

Finns dock 

redan på många 

andra ställe

Kommunalt samordnad 
varudistribution l l l

Nationellt centrum 

för samordnad 

varudistribution 

arbetar på uppdrag 

från 

Energimyndigheten 

sedan 2018. 

Varudistribution är 

en viktig fråga när 

det kommer till 

trängsel, utsläpp 

etc. i staden 

Varudistribution= 

expertisområde, 

osäker på om 

specifikt denna 

produkt är inom tv 

expertisområde

Minskar utsläpp, 

högre krav på 

fordon

Fler upphandlingar 

av mindre lokala 

leverantörer, 

gynnar lokala 

marknaden 

Färre fordon ger 

ökad säkerhet 

FQP (Freight 

Quality 

Partnerships) 

London skulle 

kunna vara något 

liknande. I stor 

skala finns också 

Urban logistics 

terminals (Tokyo). 

UCC i Bristol, UK

Finns en beprövad 

struktur och modell 

för Sveriges 

kommuner att 

implementera, 

detta 

skräddarsydda 

stöder kanske är 

intressant 

Regleringar 

skiljer sig 

mellan olika 

städer/kommu

ner, kan 

komplicera

Borde gå att 

skala upp 

eftersom 

strukturen kan 

användas av 

olika 

kommuner i 

hela Sverige 

39 kommuner är 

med i nätverket 

idag

Cykelleveranser
l l l

Minskar utsläpp 

och buller. Dock 

uppmuntrar det till 

konsumtion så det 

är inte positivt  för 

miljön, men inte 

heller negativt

Kostnadseffseffekti

vt, tillväxt utan att 

belasta soc eller 

ekol

Gynnar lokal 

marknad, 

hälsosammare 

arbete

Finns på många 

andra ställen i bl.a. 

Europa/Amsteradm

Stora företag som 

DHL, Sainsbury's 

och UPS utvecklar 

de här 

leveranserna 

Leveransbox/paketautom
at l l l

Postnord testar 

SwipBox, DHL har 

"paketautomat" 

Effektivare 

transporter i 

staden, minskar 

tunga transporter 

Kopplat till 

godsleveranser, 

men just boxarna 

kanske inte är tv 

expertis

"sista milen"-

transporten kan 

göras med 

energieffektiva 

fordon. Dock finns 

risk för att 

konsumtionen 

ökar, indirekt dåligt 

Ingen tydlig 

förändring, beror 

på hur de är 

utformade - ex. 

förbättras 

arbetsvillkoren? 

Eller ökar 

tillgängligheten till 

handel för 

underordnade 

grupper? 

Har testats i 

Helsingfors 2001. 

USPS har PO Box i 

olika storlekar. 

Packstation for 

B2C (urban locker 

boxes) finns i flera 

tyska städer, totalt 

2400 stationer 

(2009) 

Beror på hur de är 

utformade, men det 

finns redan 

In-car delivery
l l l

Volvo In-car 

Delivery  har 

funnits i Sverige 

sedan november 

2015

Smartare 

leveranser

Kan innebära 

effektivare 

transporter, dock 

tveksamt då det 

inte är fokus + 

Syftar till att öka 

konsumtionen

Ökar tillväxt, dock 

inte nödvändigtvis 

hållbar sådan, och 

minskar utsläpp 

under förutsättning 

att leveranserna till 

bilen görs med 

klimatsmart 

transport

Ingen skillnad, 

kräver Volvo från 

2012 eller senare, 

gynnar 

överordnade 

grupper

Inte kunnat hitta 

något motsvarande 

någonannanstans

Volvo in car 

delivery Finns idag 

endast tillgängligt i 

Sverige

Under 

förutsättningar 

att 

bilmodell+app 

fungerar

Finns idag 

endast i 

Stockholm, 

Göteborg och 

västra Skåne 
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