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1. Sammanfattning 

Denna rapport utgör en del i det kunskapsunderlag för den långsiktiga planeringen som 

Trafikverket arbetat fram under 2019.  

Med hjälp av ny teknik kan vi utveckla nya lösningar för att nå målen i transportsystemet. 

Lösningar som kan vara effektivare än traditionella åtgärder. Det handlar om nya sätt att 

använda transportsystemet och nya sätt att lösa dagens uppgifter. Medel kan då behöva 

omfördelas och allokeras för att möjliggöra införande av lösningar som bygger på ny teknik.  

Det kan handla om att lösa ett behov genom införande av teknik som gör att en väg kan 

nyttjas effektivare eller om lösningar som minskar resbehoven, istället för en 

infrastrukturinvestering. Elektrifiering, automatisering och delning av fordon kommer att 

ställa högre krav på en gemensam infrastrukturplanering som även inkluderar elförsörjning 

och kommunikationsnät. För detta behöver också nya modeller för att bedöma 

samhällsnyttor och kostnader för nyttjande av ny teknik utvecklas. 

De kommande fem åren kan man se några trender som har potential att radikalt kunna 

förändra samhället och transporter, till exempel den snabba utvecklingen genom ökad 

datatillgång, automation och AI (artificiell intelligens). Digitaliseringens snabba 

utvecklingstakt kräver flexibilitet i både planering och genomförande. 

Digitaliseringen medför också risker och behoven av informations- och cybersäkerhet ökar i 

allt snabbare takt. Risker som kan vara svåra att skydda sig mot kan också vara hämmande 

för utveckling som nyttjar digitaliseringens möjligheter, vilket också kan påverka viljan att 

använda ny teknik, till exempel självkörande fordon. I utvecklingen av digitala lösningar i 

transportsystemet behöver alltid möjligheter vägas mot risker och sårbarheter. 

Det finns ett antal förutsättningsskapande aspekter som är betydelsefulla för att 

digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara och dess risker hanteras. Tillgången till 

grunddata är en viktig förutsättning för att nya och förbättrade digitala tjänster ska kunna 

skapas och tillhandahållas i transportsystemet. Det finns många aktörer i transportsystemet 

och det behövs gemensamma formaliserade standarder, både nationellt och internationellt, 

för beskrivningar av infrastruktur, trafik och möjlig trafikering. För Trafikverket och 

transportsystemets utveckling är det viktigt att det skapas grunddata baserade på 

gemensamma standarder. Här bör Trafikverket få i uppdrag att ta en ledande roll, som kan 

accepteras av andra aktörer i transportsystemet. Det är även viktigt att alla aktörer har en 

positiv inställning till att dela data. 

It- och kommunikationsinfrastruktur är en annan viktig förutsättning som handlar om 

fysisk och luftburen kommunikation, till exempel fiber eller mobilnät, men här ingår även 

datorer med plattformar och basprogramvaror. Den är en förutsättning för att skapa 

kommunikation mellan aktörer samt mellan infrastruktur och aktörer i transportsystemet 

och ligger till grund för att kunna fånga bland annat tillståndsdata i transportsystemet. 

Vidare är den en grund för att skapa tjänster som ger tillgänglighet utan mobilitet. Dagens 

kommunikationsinfrastruktur har sannolikt inte tillräcklig kapacitet för ett digitalt och 

uppkopplat transportsystem. Det är oklart vem som har och bör ha ett sammanhållande 

ansvar i samhället för den typen av satsningar som krävs för att tillgodose de ökande 

kommunikationsbehoven. 
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De juridiska förutsättningarna för automatisering i transportsystemet måste sättas i fokus 

för att skapa förutsättningar för rätt nyttjande av tekniken och motverka oönskade effekter i 

transportsystemet eller samhället. I normalfallet sker teknikutvecklingen först och snabbast, 

därefter startar användning och arbete med juridiska förutsättningar. Inom detta område är 

det viktigt att skynda på utvecklingen av lagstiftning och regelverk, särskilt på europeisk 

nivå. 

För att fullt ut kunna nyttja digitaliseringens möjligheter behöver samarbetsytor skapas där 

olika kompetenser och aktörer kan mötas och hitta gemensamma lösningar. Lösningar som 

spänner över allt från affärsmodeller till tekniska implementationer. Detta kräver 

samverkan mellan aktörer i olika typer av forum, med rätt sammansättning av uppgifter och 

kompetens inom till exempel standardisering, IT-arkitektur, informationshantering, juridik 

och säkerhet samt verksamhetskunskap. Ramverk som innehåller principer och 

rekommendationer för gemensamt agerande underlättar samverkan mellan aktörerna. 

Ramverk tas fram gemensamt mellan aktörerna i transportsystemet och Trafikverket 

föreslås hålla samman ett sådant för transportsystemets infrastrukturdelar. 

2. Inledning 

Trafikverket har inom ramen för den långsiktiga planeringen tagit fram ett antal 

kunskapsunderlag. Dessa beskriver viktiga utgångspunkter och centrala utmaningar för 

transportsystemet och den statliga infrastrukturen, och är tänkta att kunna användas för att 

diskutera långsiktiga inriktningar och satsningar och göra prioriteringar. Underlagen har 

tagits fram som en del i Trafikverkets löpande planeringsarbete. Inspiration och idéer har 

också hämtats från Transportplanering 2.01. Underlagen publiceras löpande under våren 

2020 och omfattar områdena gapanalys; digitalisering; prognoser, scenarier och styrmedel; 

kompetensförsörjning och gränsöverskridande planering. 

Syftet med denna rapport är att visa hur digitaliseringen långsiktigt kan bidra till 

tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Här identifieras också förutsättningsskapande aspekter 

som är betydelsefulla för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara samt yttre 

förutsättningar som är viktiga att förhålla sig till. Rapporten avslutas med ett kapitel som 

beskriver vad Trafikverket behöver göra för att realisera digitaliseringens möjligheter. 

Trafikverket har tagit fram en målbild som tar sin utgångspunkt i ett hållbarhetsperspektiv. 

Den utgår också från en bedömning av hur ett samhälle kan skapas som är attraktivt och 

erbjuder en god livskvalitet för alla medborgare och utvecklingsmöjligheter för näringslivet i 

hela landet. Målbilden utgår från de transportpolitiska målen och de mål som finns i FN:s 

Agenda 2030.  Målen är formulerade för hela transportsystemet, och fokuserar på de 

aspekter och trafikslag som är viktigast för att nå målen. Målbilden innehåller tio 

prioriterade aspekter, det vill säga de områden där transportsystemet har en avgörande 

betydelse för att nå det hållbara samhället 2030: 

 Tillgänglighet i hela landet  

 Tillgänglighet för alla  

 Tillförlitlighet och enkelhet  

                                                             
1 Transportplanering 2.0 En åtgärd initierad av Miljömålsrådet. Trafikverket 2018:227 
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 Trygghet  

 Klimatpåverkan  

 Luftkvalitet  

 Buller 

 Biologisk mångfald 

 Trafiksäkerhet   

 Aktivt resande  

 

 

Utifrån de tio prioriterade aspekterna finns 14 mål formulerade. Dessa mål är kvantifierade 

där det är relevant och uttryckta i termer av vad som behöver vara uppfyllt år 2030. Av de 14 

målen berör 7 stycken funktionsmålet och resterande berör hänsynsmålen (klimatpåverkan, 

luftkvalitet, biologisk mångfald, trafiksäkerhet, aktivt resande och buller). 

Ny teknik och nya samarbeten, som uppstår vid användningen av ny teknik, gör att vi kan 

utveckla nya lösningar för att nå målen i transportsystemet. Lösningar  som många gånger 

kan vara effektivare än traditionella åtgärder. Rätt nyttjade, kan de ge stora bidrag till en 

effektiv och långsiktigt hållbar tillgänglighet. Det gäller både för utvecklingen av respektive 

trafikslag men också i hög grad för utveckling av samverkan mellan trafikslagen. Det 

handlar om nya sätt att använda transportsystemet och nya sätt att lösa dagens uppgifter. I 

rapporten beskrivs hur digitaliseringen kan bidra till att uppfylla målbilden. 

Digitaliseringens snabba utvecklingstakt kräver flexibilitet i både planering och 

genomförande. De kommande fem åren kan man se några trender som har potential att 

radikalt kunna förändra samhället och transporter, till exempel den snabba utvecklingen 

genom ökad datatillgång, automation och AI (artificiell intelligens). 

Digitaliseringen medför också risker och kraven på informations- och cybersäkerhet ökar i 

allt snabbare takt. Risker som kan vara svåra att skydda sig mot kan också vara hämmande 

för utveckling som nyttjar digitaliseringens möjligheter. Det kan också påverka viljan att 

använda ny teknik, till exempel självkörande fordon. I utvecklingen av digitala lösningar i 

transportsystemet behöver alltid möjligheter vägas mot risker och sårbarheter. 

I bilaga 1 förklaras några av de begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten. 



 

Sida 8 (34) 

3. Digitaliseringens bidrag till respektive mål 

I detta kapitel beskrivs möjliga lösningar för att bidra till målbilden utifrån ett 

digitaliseringsperspektiv. Tidsaspekten för att möjliggöra realisering har inte beaktats när 

förslagen tagit fram, då såväl utvecklings- som införandetakten för digitaliseringen är svår 

att bedöma. Förslagen är heller inte bedömda ur ett samhällsekonomiskt perspektiv eller 

vilka aktörer som behöver agera och samverka. 

3.1. Tillgänglighet i hela landet 

Städernas förutsättningar med fortsatt befolkningstillväxt handlar i första hand om trängsel 

och hur en begränsad infrastruktur används på effektivaste sätt. Prioriteringar mellan olika 

trafikantgrupper och intressen blir därför nödvändig, där mer hållbara färdsätt prioriteras 

och en hållbar varuförsörjning säkras. 

För att kunna bo och verka i landsbygderna är arbetstillfällen, välfärdstjänster, kommersiell 

service samt kultur centrala faktorer för att landsbygderna ska kunna utvecklas och överleva 

på sikt.  

För basnäringarna är transportkostnaden av stor betydelse för konkurrenskraften. Långa 

transportavstånd och begränsningar i bärigheten på det finmaskiga vägnätet samt 

begränsad kapacitet och standard på delar av järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften 

negativt för näringar som är mer och mer specialiserade och verkar på en global marknad.  

Kapacitetsstarka och tillförlitliga transportlösningar måste därför utvecklas där innovations-

kraften tas tillvara och potentialen till överflyttning från vägtransporter till mer hållbara 

trafikslag tas tillvara på ett effektivt sätt. 

3.1.1. Mål 2030 

 Stärka näringslivets konkurrenskraft genom kapacitetsstarka och tillförlitliga 

transportlösningar. Möjliggöra ett effektivt samutnyttjande av trafikslagen. 

Transportbranschen tillämpar rättvisa villkor i sund konkurrens inom trafikslagen.  

 I landsbygderna har medborgarna tillgänglighet till arbete/skola, offentlig och 

kommersiell service samt kultur och upplevelser. Näringslivet har tillgång till 

utbildad arbetskraft och marknader. 

 Tillgängligheten i städer tillgodoses i första hand genom hållbara, samordnade och 

delade transportlösningar med hög tillförlitlighet, vilket också möjliggjort 

attraktivare stadsmiljöer. 

3.1.2. Digitaliseringens bidrag 

Ökat kapacitetsutnyttjande och ökad tillförlitlighet kan skapas med hjälp av bättre 

planeringsförutsättningar för transportörer, transportköpare och infrastrukturhållare 

genom att data avseende infrastrukturens tillstånd och kapacitetsutnyttjande erhålls från till 

exempel en uppkopplad anläggning och uppkopplade fordon. Detta ökar förutsägbarheten 

för operatörer och resenärer. Det ger också möjligheter för infrastrukturhållaren att bättre 



 

 
 
 
 
 
  Sida 9 (34) 

följa upp genomförda åtgärder och att dynamiskt anpassa underhållsinsatser, till exempel 

vidta åtgärder baserat på störningar och trafikmängd i realtid. Tillgång till data om 

anläggningen och trafik skapar även bättre möjligheter för en proaktiv trafikledning som 

kan vidta åtgärder som minimerar störningar exempelvis när en tunnel måste stängas på 

grund av dålig luftkvalitet. Datafångst kan även ske för transportflöden som ger viktiga 

underlag till infrastrukturplanering och trafikprognoser. 

Näringslivets konkurrenskraft kan stärkas genom att information om transportbehov, 

tillgänglig transportkapacitet, godsets beskaffenhet, rutt, lokalisering (insamlas med till 

exempel RFID-teknik, GPS) etcetera är mer transparent och tillgänglig. Befintlig 

transportkapacitet kan effektiviseras genom att information utbyts mellan 

transportsystemets aktörer. Trafik och materialupplag kan minskas med kortare väntetider 

och leveranser i rätt tid genom ökad digitalisering av logistikflöden, till exempel i leveranser 

till och från hamnar och terminaler samt vid anläggningsarbeten. Vidare kan näringslivets 

konkurrenskraft stärkas genom effektivare samutnyttjande mellan trafikslagen, där 

automatiserad omlastning minskar tiderna vid omlastning. 

Sund konkurrens kan skapas genom digitala stödsystem för regelefterlevnad, exempelvis 

hastigheter, överlaster, kör- och vilotider samt styrning som gör att endast godkända fordon 

trafikerar ett visst vägnät vid en viss tidpunkt av både säkerhetsskäl och trängsel. 

Stödsystemen bygger på regler och restriktioner för infrastrukturens användning finns i 

digitalt format (se 4.1).  

Kapaciteten i järnvägssystemet kan öka med hjälp av digital styrning (ERTMS) som fullt 

nyttjad innebär att tågen kan köras tätare. Det ger också ökade förutsättningar för att 

utveckla förarlösa tåg. 

Mobilitet och förutsättningar för delning av resurser kan öka genom att bättre matcha 

resbehov och utbud. Det innebär att operatörer eller fordon för delade persontransporter 

tillgängliggör information om rutter, kapacitet och tillgänglighet till transporten samtidigt 

som resenärer aktivt anger vilka resbehov de har. Data om resbehov kan även samlas via 

avancerade analyssystem (till exempel med data från sociala medier eller e-

handelsplattformar) som prognostiserar resbehovet.  

Med automatiserade fordon kan nya kollektiva transportlösningar utvecklas som på ett 

bättre sätt än idag kan tillgodose individens resbehov för hela reskedjan. Enklare 

automatiserade fordon som erbjuder transport från exempelvis busshållplats till dörr (last 

mile) kan användas för att öka tryggheten i transportsystemet. Digitala tjänster kan förenkla 

bokning, betalning och användning av kollektiva trafiklösningar. Tjänsterna gör det också 

möjligt att enkelt kombinera flera färdsätt.  

I städer kan delade mobilitetslösningar minska behovet av yta för transportsystemet, till 

exempel minskat behov av parkeringsplatser, vilket ger utrymme för att skapa en 

attraktivare stadsmiljö. 

Tillgänglighet till delar av offentlig och kommersiell service, kultur samt arbete och studier 

kan lösas utan mobilitet genom att nyttja digitaliseringens möjligheter som ett ”femte 
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trafikslag”, som ger resfri tillgänglighet. Näringslivet kan också få bättre tillgång till utbildad 

arbetskraft och kan lättare marknadsföra sina tjänster. Behovet av transporter kan minska, 

och tillgängligheten till reservdelar och produkter kan öka, genom nyttjande av 3D printing.  

Information om utbud av tankställen (geografisk) och drivmedelstillgång ger förutsättningar 

för en ökad tillgänglighet, särskilt vid en övergång till nya bränslen med ett begränsat utbud. 

Digitalisering och automation är teknologier som öppnar upp för en bättre och säkrare 

planering och genomförande av flygtrafiken i luftrummet kring flygplatser samt 

fjärrstyrning av trafikledning och andra funktioner, till exempel check in och 

säkerhetskontroller på flygplatser. En bättre planerad trafik leder också till miljönyttor. Den 

framtida utvecklingen går mot integrerade system som möjliggör direkta flygningar i ett 

nätverk som inte är uppdelat i mindre sektorer. Det betyder flygningar i rutter som bättre 

passar enskilda operatörers affärsmodeller, möjlighet till kontinuerlig stigning och 

sjunkning för minskad miljöbelastning och flexibel hantering av kapaciteten i luftrummet.  

3.2. Tillgänglighet för alla  

Transportpolitiken har under lång tid haft särskilt fokus på oskyddade trafikanter, barn, 

äldre och funktionsnedsattas transportbehov, samt att transportsystemet är jämställt, det 

vill säga i lika hög grad tillgodoser såväl kvinnors som mäns transportbehov.  

Med de samhällsförändringar som skett de senaste åren är det nu angeläget att vidga 

begreppet till att omfatta andra relevanta aspekter av social hållbarhet. Med social 

hållbarhet menas att transportsystemet ska vara inkluderande och tillgodose transport-

behovet i lika hög grad för människor med olika förutsättningar i alla delar av landet oavsett 

kön, ålder, bakgrund, socioekonomisk status eller funktionsnedsättning. 

Målet består av två delmål där det ena är generellt medan det andra avser 

funktionsnedsattas förutsättningar att använda transportsystemet. 

3.2.1. Mål 2030 

 Personer med funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter som övriga grupper i 

samhället att resa, oavsett bostadsort och resmål.  

 Alla medborgare, oavsett ålder, kön, bakgrund, eller ekonomi kan använda 

transportsystemet för sin grundläggande tillgänglighet. 

3.2.2. Digitaliserings bidrag 

Förutsättningarna för att genomföra resor som är anpassade till resenärernas behov kan öka 

genom digital tillståndsinformation om trafik och trafikutbud. Samordnade boknings-, 

beställnings- och betalsystem kan ge skräddarsydda resor anpassade efter individuella 

behov, vilket förenklar möjligheterna att resa. Genomförandet av resan kan förenklas genom 

digital tillgänglighetsinformation i realtid som är anpassad efter individuella behov, till 

exempel att en hiss på en perrong är trasig. 

Mobiliteten och möjligheten att röra sig säkrare i trafikmiljön kan öka genom 

ledsagningssystem och varningssystem där data från sensorer i form av exempelvis kameror 

eller rörelsedetektorer bearbetas. 
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Personer som inte kan köra bil på egen hand kan öka sin mobilitet genom fordon som 

framförs och navigerar med hög grad av automation. 

Digitalisering kan bidra till nya tjänster och sätt att resa, till exempel genom att erbjuda 

delade resurser, som är mer kostnadseffektiva och därmed ekonomiskt överkomliga för fler 

grupper. 

Digitala tjänster skapar redan idag resfri tillgänglighet som gör många resor mindre 

nödvändiga. Utveckling av VR (Virtual Reality)- och AR (Augumented Reality)-teknik kan 

ersätta fysiska möten i en ökad omfattning. Andra tjänster som utbildning, viss sjukvård och 

annan omsorg kan också lösas med digitala tjänster. VR-teknik kan också användas för 

utökad trafikträning vid förarutbildning, vilket minskar kostnaden och underlättar 

tillgängligheten till utbildningen. Rätt använt kan detta ge fler möjlighet att ta körkort. 

Genom ökad digitalisering finns risk att vissa grupper, som har svårt att ta till sig ny teknik, 

blir exkluderade i transportsystemet. Det är därför viktigt att tjänster utformas så att de blir 

enkla att använda så att alla kan ta dem till sig. 

3.3. Tillförlitlighet och enkelhet  

Då tillgängligheten inte fungerar får det snabbt stor inverkan på samhällets funktioner. 

Transportsystemets tillförlitlighet är därför en helt avgörande faktor för att samhället ska 

fungera och för att medborgare och näringsliv ska kunna använda transportsystemet efter 

sina behov. Detta gäller alla trafikslag, men har varit särskilt uttalat för järnväg.  

Enkelhet handlar om att transportsystemet ska vara lätt att förstå och använda, allt från 

trafikinformation för att veta vilka alternativ som står till buds, hur lång tid en resa tar, om 

det finns störningar samt hur man kan betala på ett enkelt sätt för hela resan och inte bara 

enskilda delar och att betalsystemet fungerar oavsett var man är i landet.  

3.3.1. Mål 2030 

 Kollektiva transportlösningar upplevs som tillförlitliga och enkla att använda, 

betala, planera, använda och omplanera vid störningar, oavsett var man är i landet. 

3.3.2. Digitaliseringens bidrag 

Tillförlitligheten i kollektivtrafiken och enkelheten att planera resor för både individ och 

operatör kan öka genom digitala system för att matcha efterfrågan och utbud i realtid, till 

exempel kan trafiken anpassas till efterfrågan via anropsstyrd trafik. Digitala samordnade 

och individanpassade boknings-, beställnings- och betalsystem kan också bidra till att 

resenären upplever att det är enklare att använda kollektivtrafiken i ett hela-resan-

perspektiv. 

Attraktiviteten och bekvämligheten kan öka genom att erbjuda utökad uppkoppling till 

internet ombord i kollektivtrafiken. 
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Attraktiviteten och mobiliteten för kollektivtrafiken kan öka genom digitala system som ger 

förtur framför bilar (till exempel i korsningar). Med data från trafik och infrastruktur kan 

signalsystem styras för prioritering. 

Med hjälp av ny teknik kan även förmågan att förutse underhållsbehov och optimera 

underhållet av infrastrukturen bli bättre och ge ökad robusthet och tillförlitlighet i 

transportsystemet. Genom att automatisera insamling av information om infrastrukturen 

och dess tillstånd, kan kostnaden minskas och kvaliteten höjas.  

3.4. Trygghet 

Trygghet är en grundläggande välfärdsfaktor i ett samhälle. Trygghet tolkas olika av olika 

individer beroende på vilka erfarenheter vi bär med oss, var vi bor eller var vi befinner oss 

och vid vilken tidpunkt. I en rapport från SKL2 talar man om rädsla, ångest, oro, säkerhet 

eller risk när man definierar trygghetsbegreppet. Trygghet är alltså inte bara en subjektiv 

känsla utan kan, också kopplat till risk och brottsstatistik, vara ett objektivt mått. 

I transportsystemet finns tillfällen och situationer när resan upplevs som otrygg. Det kan 

vara att gå från busshållplatsen i mörker eller att befinna sig vid en större bytespunkt en sen 

kväll. Bristande trygghet kan i värsta fall leda till att man helt avstår från att göra en resa, 

vilket begränsar möjligheten att ta del av olika aktiviteter i samhället. 

3.4.1. Mål 2030 

 Medborgare och näringsliv upplever transportsystemet tryggt att använda och vistas 

i. 

3.4.2. Digitaliseringens bidrag 

Tryggheten för resenärer, speciellt i förarlösa system, samt chaufförer kan öka genom att 

skapa övervakningssystem på utsatta plaster. Förbättrad arbetsmiljö kan skapas genom till 

exempel övervakade rastplatser som ökar tryggheten för chaufförer vid rast och vila.  

Fler törs röra sig på egen hand i systemet med ökade möjligheter att välja gång, cykel och 

kollektivtrafik genom att nyttja digitala varningssystem, exempelvis baserat på kameror eller 

GPS. Hit hör också  automatiserad trygghetsbelysning längs gång- och cykelstråk.  

För att förbättra arbetsmiljön i samband med anläggningsarbete kan automatiserade 

arbetsfordon minska behovet av att vistas i väg- och spårområden. När personal behöver 

vistas i anläggningen kan varningssystem som bygger på modern sensorteknik nyttjas för att 

varna, såväl den som arbetar som annalkande fordon. Fordonen kan med automatik 

påverkas genom styrning av hastighet. Inom sjöfarten kan automation användas för de 

arbeten ombord som idag är svåra och ibland direkt farliga, exempelvis vad gäller 

fartygsunderhåll.   

För att höja säkerheten och tryggheten kan digital tillträdeskontroll nyttjas som garanterar 

att endast godkända fordon trafikerar ett visst vägnät vid en viss tidpunkt av säkerhetsskäl. 

                                                             
2 Trygghet, säkerhet, oro eller risk? Begreppsdefinitioner och mått. Marie Torstensson Levander, SKL   
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3.5. Klimatpåverkan 

Regeringen har som målsättning att Sverige ska bli en av de första fossilfria välfärdsstaterna 

i världen. Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen i Sverige och i jämförelse med 

många andra delar i samhället finns det stora möjligheter för en omställning i 

transportsektorn. 

3.5.1. Mål 2030 

 Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter (exklusive flyg) ska vara minst 

70 % lägre 2030 jämfört med 2010. 

3.5.2. Digitaliserings bidrag 

För att uppnå klimatmålet kan digitaliseringen bidra med flera olika delar. Exempelvis kan 

digitalisering underlätta delning av person- eller godstransporter som bidrar till 

effektivisering och därmed minskade utsläpp. Delade persontransporter minskar behovet av 

egen bil och parkeringsplatser, men kan även öka trafiken då det blir enklare och billigare 

att resa. Riktade styrmedel kan därför behövas för att nå önskad effekt. 

Digitala lösningar kan också underlätta att hitta lediga parkeringar och därmed minska 

onödig trafik för att leta lediga platser. 

Delade godstransporter leder till effektivare nyttjande av fordon och infrastruktur. 

Delningen möjliggörs genom utbyte av information om godsflöden mellan transportköpare. 

Med hjälp av utvecklad ruttoptimering kan exempelvis information om tillträde till hamnar 

ge förutsättningar för optimal marschfart hos fartygen och orsaka lägre utsläpp. 

Automatiserade godsflöden som inkluderar automatiska omlastningshjälpmedel (till 

exempel robotiserade kranar) kan bidra till val av klimateffektivare transportlösningar 

genom överflyttning samt ökad fyllnadsgrad. 

Lösningar växer fram som gör många resor mindre nödvändiga. Tekniken för att kunna 

delta i arbete och möten utvecklas snabbt och inom en snar framtid är bedömningen att vi 

via virtual och augumented reality-teknik kommer kunna delta i möten och arbeta med 

sådan närvarokänsla att resan inte behöver göras. Det här innebär att vi kan befinna oss var 

som helst i världen och ändå vara närvarande i de sammanhang som krävs av oss. Tjänster 

som i dag erbjuds utan att resa är exempelvis utbildningar, sjukvård och annan omsorg. Ny 

teknik innebär dock inte per automatik att det totala resandet minskar. Enligt en rapport av 

Trafikanalys3 har det hittills varit svårt att påvisa att resandet på en aggregerad nivå har 

minskat till följd av ökad användning av digitala hjälpmedel. För att få till stånd önskade 

beteendeförändringar, som ger minskad belastning i transportsystemet, kan det behövas en 

översyn av lagar och förordningar. 

  

                                                             
3 Förändras våra resmönster av digitaliseringen? 2017. Trafikanalys. www.trafa.se/globalassets/rapporter/ 

2017/rapport-2017_10-forandras-vara-resvanor-av-digitaliseringen.pdf   
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3.6. Biologisk mångfald 

Att bibehålla och stärka den biologiska mångfalden är nödvändigt för att naturen ska kunna 

leverera de ekosystemtjänster vi lever av. Infrastrukturen har en viktig roll för den 

utvecklingen, till exempel som spridningsvägar för växter eller att möjliggöra passager för 

djur. Infrastrukturen är också central i det kulturella landskapet som är skapat av och för 

människan. 

3.6.1. Mål 2030 

 Den biologiska mångfalden har stärkts genom att: djur kan röra sig friare tvärs 

vägar och järnvägar, färre djur dödas i trafiken, artrika miljöer stärker den gröna 

infrastrukturen och utbredningen av invasiva arter har minskat. 

3.6.2. Digitaliseringens bidrag 

Rörligheten hos vilt kan öka genom att ersätta viltstängsel med digitala viltvarningssystem i 

fordonen och i infrastrukturen. Det kan också bidra till att minska viltolyckor. 

Vägkantsskötsel med robotar som enbart rensar oönskad växtlighet, till exempel 

blomsterlupiner, kan bidra till artrika miljöer. 

I planerings- och projekteringsarbetet ges bättre förutsättningar för landskapsanpassning 

genom att använda verktyg som AR och VR. AI kan nyttjas i dessa processer för att öka 

kunskap och göra bättre analyser. 

3.7. Luftkvalitet 

Att andas in luftföroreningar påverkar människors hälsa, vilket kan bidra till förkortad 

livslängd. Vägtrafik är en betydande källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. 

Avgaserna innehåller partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och bidrar till att 

marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken slitagepartiklar som slits upp från 

vägbanan vid användning av dubbdäck. I vissa hamnar kan sjöfarten också bidra till 

luftföroreningar i stadsmiljön. 

3.7.1. Mål 2030 

 Utsläppen från transportsektorn har minskat så att miljökvalitetsmålet Frisk luft för 

NO2 i urban bakgrund och PM10 i gaturum uppnås. 

3.7.2. Digitaliseringens bidrag 

Luftkvaliteten i tätort och gaturum kan förbättras genom att data om luftkvalitet erhålls från 

olika mätsystem i realtid och nyttjas för att styra fordonens drivlina, transportvägar och 

tillträde till områden, så kallad geofencing. Ett första steg kan vara att bygga system som 

styr detta utifrån mer statisk information, till exempel fordons egenskaper och skyddsvärda 

områden. I ett nästa skede skulle geofencing kunna användas dynamiskt för att styra 

hastighet, drivlina och trafikflöde beroende på aktuella luftkvalitetsvärden. 

Automatiska funktioner i fordon för att optimera framförandet kan bidra till att minska 

utsläppen. 
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3.8. Buller 

Det uppskattas att över två miljoner människor är utsatta för buller från väg- eller 

järnvägstrafik i sin bostadsmiljö. Flygbuller stör också kring flygplatserna. Trots 

bullerskyddsåtgärder ökar antalet bullerutsatta där riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

utomhus överskrids. Det är främst ökat trafikarbete, ökad inflyttning till städerna och ökat 

byggande i bullerutsatta miljöer som orsakar ökningen. 

3.8.1. Mål 2030 

 Antalet utsatta för trafikbuller över riktvärdena ska minska med 50 % jämfört med 

2015 och ingen ska utsättas för buller på mer än 10 dB över riktvärdena. 

3.8.2. Digitaliseringens bidrag 

Buller i tätort och gaturum kan förbättras genom att data om bulleremissioner erhålls från 

olika mätsystem i realtid och nyttjas för att styra fordonens drivlina, transportvägar och 

tillträde till områden. Detta möjliggör även för gods att köra i eller närmare städer under 

nattetid då det går att säkerställa att bullervärden inte överskrids genom styrning av drivlina 

och hastighet. Automatiska funktioner i fordon för att optimera framförandet kan också 

bidra till att minska buller. 

Digital styrning (ERTMS) kan användas för att styra tåghastigheten vid känsliga tidpunkter 

och platser för att minska buller. 

Inom luftfarten kan stödsystem för raka inflygningar bidra till minskat buller i känsliga 

områden. 

3.9. Trafiksäkerhet 

Att människor dör i transportsystemet är ett globalt folkhälsoproblem. Med ett systematiskt 

säkerhetsarbete baserat på en tydlig säkerhetsfilosofi är det teoretiskt möjligt att i Sverige 

lyckas närma sig noll omkomna år 2050. 

3.9.1. Mål 2030 

 Minst 50 % färre dödas och minst 25 % färre skadas allvarligt i 

vägtransportsystemet jämfört med 2020. 

 År 2030 ska minst 50 % färre dödas i bantrafik jämfört med 2020. 

3.9.2. Digitaliseringens bidrag 

Trafiksäkerheten i vägtransportsystemet kan höjas genom att trafikanter, väghållare och 

trafikledning ges varningar avseende infrastrukturens tillstånd och händelser som sker i 

transportsystemet. Det kan handla om exempelvis snö och halka, oväntade hinder (laviner, 

bränder, större olyckor, vägarbeten, vilt). För att skapa dessa varningar används data från 

infrastruktur och fordon och tillgängliggörs i realtid via olika plattformar. Digitala 
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varningssystem kan också varna för ankommande tåg i plankorsningar, till exempel i en 

mobilapp. På längre sikt kan flera typer av hinder även generera aktivt stopp av vägfordon. 

Digitala stödsystem kan användas för regelefterlevnad, till exempel automatisk 

fordonsbaserad hastighetsanpassning och överviktsdetektering. Här inräknas även alkolås 

och andra direkt av fordonet styrande system. Andra villkor för trafikering kan också styras 

digitalt. Ett exempel är digital tillträdeskontroll som gör att endast önskvärd trafik finns på 

trafiksäkerhetskänsliga platser.  

Stödsystem för differentierade styrmedel och försäkringar (realtid) ger möjlighet att 

premiera de som har ett säkert och energieffektivt beteende i trafiken. Det finns redan som 

”pay as you drive- försäkring”, men kan eventuellt kompletteras med andra typer av avgifter, 

t ex att det påverkar fordonsskatt. Den senare skulle omfatta samtliga vägfordon och inte 

bara de som valt sådan lösning via sin försäkring.  

Trafiksäkerheten i järnvägstransportsystemet kan höjas genom att operatörer, 

infrastrukturhållare och trafikledning ges varningar avseende infrastrukturens tillstånd och 

händelser som sker i systemet. Det kan handla om solkurvor eller oväntade hinder såsom 

laviner, bränder, större olyckor eller spårspring. För att skapa dessa varningar används data 

från infrastrukturen och fordon som bearbetas och ger ökad förmåga till analys. 

Informationen tillgängliggörs i realtid via olika plattformar. Utökade möjligheter till säker 

styrning ges också med införandet av ERTMS som skapar större upplösning i signalering 

mellan bana och tåg. Det möjliggör till exempel automatiska hastighetssänkningar vid 

underhållsarbete. 

Automatiserade funktioner i vägfordon och järnvägsfordon kan ge säkrare trafik då 

automatiska fordon hela tiden har full uppmärksamhet på sin omgivning och kan agera med 

minimal reaktionstid. 

Fordonens säkerhet kan också öka genom automatiserade underhållssystem för fordon där 

brister i fordonens passiva och aktiva säkerhetsutrustning detekteras tidigt. Data från 

sensorer i fordonen mäter aktuellt tillstånd i olika komponenter och bearbetas för ett 

tillstånds- och riskbaserat underhåll av fordonets säkerhetsutrustning. 

För att stödja oskyddade trafikanter kan digitala varningssystem utvecklas som hjälper 

trafikanter att upptäcka faror i exempelvis dolda situationer i korsningar med dålig sikt. 

Trafiksäkerheten kan ökas genom en trafikledning som har automatiserade beslutsprocesser 

i realtid med AI-stöd som baseras på data från och om transportsystemet. Automatiserad 

trafikledning kan leda till färre felbeslut än en helt manuell trafikledning.  

Arbetsfordon som är helt eller delvis automatiserade kan förbättra trafiksäkerheten genom 

att minska behovet av att vistas i väg- och järnvägsområdet vid anläggningsarbete. 

Konsekvenser av olyckor kan minska genom digitala lösningar som ger förtur för 

räddningsfordon, till exempel vid signalreglerade korsningar eller så kallade 

räddningskorridorer på motorvägar. Trafikanter i uppkopplade fordon kan dessutom få 

budskap om att lämna företräde till räddningsfordon.  
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Inom sjöfarten ger ny teknik möjligheter att fartyg kan se andra fartyg i realtid med till 

exempel information om hastighet och riktning, vilket kan bidra till ökad säkerhet. 

3.10. Aktivt resande 

Det är väldokumenterat att fysisk aktivitet har en betydande inverkan för att motverka 

vanliga stora folksjukdomar och förtida död, liksom att bidra positivt till välbefinnande. 

Eftersom daglig rörelse visat sig vara av stor betydelse för god hälsa och för att förebygga 

ohälsa, så har transportsystemet stor potential att skapa goda förutsättningar för trygga, 

säkra och attraktiva färdmiljöer som stimulerar till daglig aktivt resande. 

3.10.1. Mål 

 Andelen färdsträcka med gång, cykel eller kollektivtrafik ska vara minst 25 % år 

2025. 

3.10.2. Digitaliseringens bidrag 

Attraktiviteten och mobiliteten för cykling kan öka genom digitala system som ger förtur till 

cykel framför bilar, till exempel i korsningar. Med data från trafik och infrastruktur kan 

signalsystem styras för prioritering. 

Digitala samordnade och individanpassade boknings-, beställnings- och betalsystem för 

lånecyklar kan bidra till ökat cyklande. 

Digitalisering ger ökade möjligheter till kombiresor som innebär att kunna planera resor 

som nyttjar flera olika färdmedel, där gång eller cykel kan ingå som en viktig del. 

Attraktivitet för gång och cykelresor kan också öka genom ett bättre underhåll (drift) av 

infrastrukturen. Ett robotiserat underhåll (drift) av GC-vägar med automatiserade processer 

för att optimera underhållet kan effektivisera verksamheten och möjliggöra en bättre 

framkomlighet. Cykelvägens tillstånd kan detekteras genom uppkopplade cyklister, där till 

exempel sensorer i en mobiltelefon kan användas. 
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4. Förutsättningsskapande åtgärder 

Ett område som Trafikverket bör fokusera på är förutsättningsskapande åtgärder. Här 

beskrivs några av de aspekter som är betydelsefulla för att digitaliseringens möjligheter ska 

kunna tas tillvara och dess risker hanteras. 

4.1. Tillgång till data och behov av standardisering 

Grunddata behövs för att nya och förbättrade digitala tjänster ska kunna skapas och 

tillhandahållas i transportsystemet. En digital beskrivning, så kallad digital tvilling, av 

infrastruktur innebär data som beskriver den fysiska utformningen av 

infrastrukturanläggningen och dess tillstånd, exempelvis insamlade via sensorer (Internet of 

Things). Digitala tvillingar av trafik innebär data som beskriver möjligheten till trafikering 

och det trafikala tillståndet hos ett objekt eller företeelse, insamlade via sensorer (Internet of 

Things) och andra kanaler till exempel sociala medier och mobilappar. Det finns även behov 

av gemensam, delad, information som beskriver flöden av gods och personer för att bättre 

hantera kapaciteten i transportsystemet.   

Det finns många aktörer i transportsystemet och det behövs gemensamma formaliserade 

standarder, både nationellt och internationellt, för hur vi beskriver infrastruktur, möjlighet 

till trafikering och trafik. Det handlar exempelvis om begrepp, datautbytesformat och 

tekniska gränssnitt. För Trafikverket och transportsystemets utveckling är det viktigt att det 

skapas grunddata baserade på gemensamma standarder. Här bör Trafikverket skapa 

förutsättningar genom att ta en samordnande roll för offentliga grunddata inom 

transportsystemet. Det är även viktigt att alla aktörer har en positiv inställning till att dela 

data. 

4.2. It- och kommunikationsinfrastruktur 

It- och kommunikationsinfrastruktur handlar om fysisk och luftburen kommunikation, till 

exempel fiber eller mobilnät, men här ingår även datorer med plattformar och 

basprogramvaror. Den är en förutsättning för att skapa kommunikation mellan aktörer samt 

mellan infrastruktur och aktörer i transportsystemet och ligger till grund för att kunna fånga 

bland annat tillståndsdata i transportsystemet. Vidare är den en viktig grund för att skapa 

tjänster som ger tillgänglighet utan mobilitet. Dagens kommunikationsinfrastruktur har 

sannolikt inte tillräcklig kapacitet för ett digitalt och uppkopplat transportsystem. Det är 

oklart vem som har och bör ha ett sammanhållande ansvar i samhället för den typen av 

satsningar som krävs för att tillgodose de ökande kommunikationsbehoven. 

Kommunikationsinfrastrukturen är ändlig i både det fysiska och det luftburna lagret. Det 

innebär att det finns ett tak för hur mycket data som kan skickas, såväl genom fiber som i 

luften. För fiber utgörs begränsningen till stor del av hur många fysiska fiberpar som ryms i 

en fiberkabel och för den luftburna kommunikationen är begränsningen hur mycket 

frekvensutrymme som finns tillgängligt. Den luftburna kommunikationen är också beroende 

av den fysiska kommunikationen för att fungera eftersom fiber måste dras till basstationer. 

Nya luftburna tekniker så som 5G kommer till att börja med användas i mindre geografiska 

områden för att ge högre kapacitet och datahastighet. För luftburen kommunikation innebär 
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det generellt att högre kapacitet med datahastighet leder till kortare räckvidd, vilket gör att 

det krävs fler basstationer och mer fiber än den teknik som används idag (3G, 4G).  

I ett framtida uppkopplat transportsystem kan vissa data till fordonen bli säkerhetskritiska 

eller helt avgörande för att fordonen ska kunna framföras. En fungerande 

datakommunikation kan därför bli central. Det är viktigt att utreda både ägar- och 

ansvarsfrågan för dess funktionalitet. Det bör dock beaktas att om fordonens funktionalitet 

blir beroende av uppkoppling tillförs ytterligare en felkälla som kan påverka systemets 

robusthet.   

Inom järnvägen äger Trafikverket all nödvändig kommunikationsinfrastruktur och har 

därmed också ansvaret för såväl krav på som leverans av funktionalitet. Inom luftfarten har 

Luftfartsverket ansvar för kommunikationen med flygplanen när de är i luften, men äger 

inte all kommunikationsinfrastruktur. För sjöfartens del är utbyggnad av satellitbaserade 

tjänster avgörande för att skapa kommunikationsinfrastruktur.  

4.3. Juridiska aspekter  

De juridiska aspekterna för automatisering i transportsystemet måste sättas i fokus för att 

inte riskera att bromsa utvecklingen. I normalfallet sker teknikutvecklingen först och 

snabbast, därefter startar användning och arbete med juridiska förutsättningar. Inom detta 

område är det viktigt att skynda på utvecklingen av lagstiftning och regelverk, särskilt på 

europeisk nivå. Offentliga organisationer behöver bidra till att författningsstödet utvecklas 

mot att stödja en digital hantering och ändamålsenlig samverkan utifrån önskad utveckling 

av transportsystemet. Detta kan göras genom att ta tillvara möjligheten att påverka planerat 

och pågående arbete med utformning av internationella, europeiska och nationella 

rättsakter – så att de blir teknikneutrala och ger bättre förutsättningar för högre utväxling av 

digitaliseringsarbetet. 

Det finns en risk att lagstiftningen försvårar utbyte av data i  transportsystemet. PSI- 

direktiv4, säkerhetsskyddslagstiftning, arkivlagstiftning, offentlighetsprincipen, 

konkurrenslagstiftning med mera påverkar området. Om en enskild post i ett dataflöde 

betraktas som en handling kan det få konsekvenser för hur offentliga aktörer kan agera i ett 

digitaliserat transportsystem. I transportsystemets dataflöde kommer det att finnas data 

som har ett kommersiellt värde, vilket kan bli en offentlig handling när det kommer till 

offentlig aktör. Det kan påverka viljan från kommersiella aktörer att leverera data till 

offentliga verksamheter.  Trafikverket behöver ta ett helhetsgrepp om de juridiska och 

kommersiella förutsättningarna för in- och utflöde av många olika former av data och 

information. Regeringens ambition, och syftet med PSI-lagen är att underlätta 

återanvändning av offentliga dokument och data och Trafikverket skall agera i enlighet med 

den ambitionen. 

                                                             
4 PSI-direktivet innebär att myndigheter bör tillgängliggöra sina offentliga data för vidareutnyttjande, fritt eller 
enligt standardiserade och generösa villkor, för att bidra till ökad öppenhet i offentlig förvaltning och bättre service. 
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Teknik som möjliggör digitalisering har ofta en hög förändringstakt medan utveckling av 

regelverk går långsammare. Mer kraft behöver läggas på de juridiska frågorna för att möta 

behoven från den tekniska utvecklingen på ett balanserat sätt.  

För att nyttja digitaliseringens möjligheter att arbeta på distans kan arbetsmiljö-

lagstiftningen behöva ses över. 

4.4. Fokus på leverans och mål i transportsystemet  

Som i all typ av verksamhet är det viktigt att ha ett utifrån perspektiv. Digitalisering av 

transportsystemet måste utgå från att förbättra händelser i vardagen för medborgare och 

näringsliv och för att nå tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Mer fokus på leverans och 

aktörernas samlade bidrag som ger förutsättningar för kundorienterad förnyelse genom nya 

och befintliga affärsmodeller. 

4.5. Balans mellan möjligheter och risker  

För att skapa balans mellan digitaliseringens möjligheter och risker behöver fokus vara på 

funktion med rätt säkerhet. Det innebär att transportsystemets förmåga behöver definieras 

vid olika samhällstillstånd.  

Teknikutvecklingen ger möjlighet till mer automatiserad datafångst och 

informationsspridning. Informationen blir en allt viktigare resurs, som ska kunna användas 

effektivt samtidigt som kraven på säkerhet, offentlighet och bevarande beaktas. Behovet av 

att tillgängliggöra data måste balanseras mot behovet av att skydda data.  

Digitaliserade system måste vara säkra och skyddade från otillbörliga åtkomster av 

information och funktion. Risk- och sårbarhetsanalyser av systemen samt utveckling av 

skyddsmekanismer inklusive processer och rutiner ökar i betydelse i takt med att 

digitaliseringen fortskrider. Därför är området Cyber Security avgörande för 

transportsystemets möjlighet att ta del av digitaliseringens potentiella nyttor. För långt 

gången centralisering i kombination med digitalisering kan leda till ökad sårbarhet i 

transportsystemet. 

Skydd av samhällsviktiga funktioner behöver säkerställas. Systemen behöver vara säkra, 

både för att samhället ska fungera och för att människor ska känna tillit och trygghet. En 

god informations- och it-säkerhet är helt nödvändig i det digitaliserade samhället.  

4.6. Samverkan och samarbetsytor  

För att fullt ut kunna nyttja digitaliseringens möjligheter behöver samarbetsytor skapas där 

olika kompetenser och aktörer kan mötas och hitta gemensamma lösningar. Lösningar som 

spänner över allt från affärsmodeller till tekniska implementationer. Detta kräver 

samverkan mellan aktörer i olika typer av forum, med rätt sammansättning av uppgifter och 

kompetens inom till exempel standardisering, IT-arkitektur, informationshantering, juridik 

och säkerhet samt verksamhetskunskap. 

Ramverk som innehåller principer och rekommendationer för gemensamt agerande 

underlättar samverkan mellan aktörerna. Ramverk tas fram gemensamt mellan aktörerna i 
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transportsystemet och Trafikverket föreslås hålla samman ett sådant för transportsystemets 

infrastrukturdelar. Samarbete och ramverk måste utformas så att aktörerna kan sätta egna 

mål och strategier för den egna digitaliseringen.  

4.7. Styrmedel 

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att bidra till målen för transportsystemet. För att få 

önskade förändringar, framför allt för att få ett ändrat beteende hos användarna kan det 

behövas nya styrmedel i form av t.ex. skatter, avgifter och förordningar. Digitalteknik kan 

också användas för att ta fram nya sätt att styra och reglera beteenden och användning av 

transportsystemet. 

Digitalisering är teknik, liksom mycket annan teknik, kan sällan få stora positiva effekter 

utan samordning och styrning från samhället. Erbjuds tekniken för enskilda konsumenter 

kan den i vissa fall få negativa systemeffekter, till exempel kan automatiserade fordon ge en 

ökad efterfrågan på enskilda transporter vilket kan medföra att vägkapaciteten sjunker. 

4.8. Finansiering av digital transformation i transportsystemet 

Med hjälp av ny teknik kan vi utveckla nya lösningar för att nå målen i transportsystemet. 

Lösningar som många gånger kan vara effektivare än traditionella åtgärder. Därför kan 

medel behöva omfördelas och allokeras för att möjliggöra införande av lösningar som bygger 

på ny teknik. Det kan handla om att lösa ett behov genom införande av teknik som gör att en 

väg kan nyttjas effektivare eller om lösningar som minskar resbehoven, istället för en 

infrastrukturinvestering. Elektrifiering, automatisering och delning kommer att ställa högre 

krav på en gemensam infrastrukturplanering som även inkluderar elförsörjning och 

kommunikationsnät. För detta behöver också nya modeller för att bedöma samhällsnyttor 

och kostnader för nyttjande av ny teknik utvecklas. 

Det finns flera delar i transformationen där ansvaret är oklart på nationell nivå, till exempel 

en eventuell investering i 5G-utrustning längs vägnätet. Därför behöver strategiska beslut 

tas om vilka delar som ska finansieras respektive ägas och förvaltas av staten. 

4.9. Kompetensbehov i transportsektorn 

Digitalisering ger oss stora möjligheter att nå målet med ett hållbart transportsystem. För 

att kunna arbeta med de initiativ som behövs för att nå målen behöver flera kompetens-

områden förstärkas i transportsektorn.  

Det juridiska perspektivet behöver komma in tidigt i digitaliseringsarbetet. Det innebär att 

juridisk kompetens som rör digitalisering och digitalsamverkan behöver stärkas. Juridiken 

behöver bidra till att författningsstödet tolkas och utvecklas på ett ändamålsenligt sätt för 

att stödja digitaliseringsarbetet. 
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Samtidigt som digitalisering påverkar människors beteende så behöver den också en 

acceptans för att tänkta effekter ska nås. Därför är det viktigt att förstå hur ett mer 

digitaliserat transportsystem påverkar människors beteenden.  

Tillgång till data och information kommer att vara hörnpelare i arbetet och här krävs att 

kompetens om transportsystemet kombineras med kompetens om informationshantering 

och teknik för utbyte av information, exempelvis när det gäller att skapa digitala tvillingar av 

anläggningar och trafik. I det här området kommer det även att krävas ökade kunskaper om 

transportlogistik. För att höja förmågan att analysera de mycket stora datamängder som 

kommer att genereras i transportsystemet bedöms artificiell intelligens (AI) ha en stor 

potential. Detta kommer att kräva en särskild tvärvetenskaplig kompetens inom såväl 

transportsystemet som AI och databehandling. Ytterligare teknik som det behövs kompetens 

inom är Blockchain-tekniken som kan användas för att verifiera riktigheten i data och 

därmed öka förtroendet mellan aktörerna som nyttjar data i transportsystemet. 

Data som krävs för att få ett effektivare transportsystem kommer till stor del att skapas 

genom att objekt, till exempel i anläggningen och i fordonen är uppkopplade. Här krävs 

kompetens avseende Internet of  Things (IoT) och telekommunikation kombinerat med 

kunskap om hur transportsystemet är uppbyggt och fungerar. 

Digitaliseringen ger utökade möjligheter att styra, övervaka och skapa larm kopplat till trafik 

och anläggningar. Här kommer det att krävas utökade resurser och kompetenser som kan 

konstruera, underhålla och förvalta styr- och övervakningssystem kopplat till villkoren i 

transportsystemet. 

Digitalt styrd tillträdeskontroll (geofencing) kommer att kräva att vi kombinerar kompetens 

avseende trafikföreskrifter med kompetens om geografisk information. Teknik som kommer 

att användas för positionering och överföring av data mellan infrastruktur och fordon kräver 

kompetens avseende positioneringssystem (GPS och liknande system) kombinerat med 

kompetens om kommunikationssystem som i realtid kan förse fordonen med data.  

Augumented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) kommer bland annat att kunna nyttjas 

för att ge ökad förmåga hos de olika aktörerna i transportsystemet samtidigt som dessa 

tekniker även höjer förmågan att kunna arbeta och verka från valfri geografisk position, det 

vill säga resfri tillgänglighet. Här krävs att aktörerna som ansvarar för transportsystemets 

långsiktiga utveckling bygger upp kompetens om hur denna teknik kan användas för att 

erbjuda alternativ till resande, och därmed minska behovet av fysiska åtgärder i 

transportinfrastrukturen. 
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5. Yttre förutsättningar 

Här beskrivs några av de yttre förutsättningar som är viktiga att förhålla sig till i den 

fortsatta utvecklingen av digitalisering i transportsystemet. 

5.1. Ramlagstiftning för digitaliseringen - EU 

För vägtransportsystemet finns en gällande EU-reglering som antogs 2010 under det så 

kallade ITS-direktivet 2010/40/EU. Den utgör således ett europeiskt ramverk för införande 

av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet. Direktivet ska också reglera 

gränssnitt mot andra trafikslag. Direktivet gäller sedan 2013 också i svensk rätt.  

Inom ramen för ITS-direktivet beslutade kommissionen i mars 2019 om ytterligare en ny 

reglering av C-ITS (så kallade samverkande och uppkopplade fordon)5 som ett led i 

digitaliseringen av vägtransportsystemet. Syftet med akten är att säkerställa kompatibilitet, 

interoperabilitet och kontinuitet i införandet av C-ITS-tjänster. Kommissionen anser att ett 

gemensamt europeiskt angreppssätt är nödvändigt för ett storskaligt införande av 

uppkopplade fordon.  

Automatisk och uppkopplad körning kommer att skapa nya verksamhetsområden som 

kommer att förändra traditionella affärsmodeller. Fordonstillverkare kan komma att bli 

leverantörer av innovativa mobilitetslösningar, snarare än att "bara" vara fordonstillverkare. 

Ett flertal fordonsleverantörer har visat intresse att jobba aktivt med datautbyte på den 

Europeiska marknaden för att testa och verifiera former för datautbyte mellan privata och 

offentliga aktörer. Gemensamma definitioner, regler och tolkningar internationellt och inom 

EU eftersträvas för att motverka fragmentisering och störningar av den inre marknaden. 

Trafikverket bör prioritera, delta eller bevaka de processer och arbeten som pågår, där 

frågor om uppkopplad och automatiserad körning tas upp, inte minst i relevanta 

expertgrupper avseende eventuellt införande av ytterligare delegerade akter inom ITS-

direktivets förlängda arbetsprogram fram till 2023. 

Inom järnvägssektorn syftar EU-förordningarna TAF (Telematic Applications for Freight) 

och TAP (Telematic Applications for Passenger services) till att harmonisera 

kommunikationen mellan aktörer i järnvägsbranschen i Europa. Med kommunikation avses 

både mellan människor och mellan IT-system. Genom förordningarna vill man stimulera 

den fria rörligheten inom unionen och öka effektiviteten inom branschen. TAF började gälla 

redan 2006, och TAP 2011, men införandet ska, enligt den för Europa konsoliderade 

masterplanen, vara genomfört i medlemsstaterna senast 2020-12-31. Förordningarna 

bygger på en väl genomtänkt affärsprocess och innefattar beskrivningar av processer och 

standardiserade meddelanden, samt gemensamma obligatoriska komponenter. Eftersom 

                                                             
5 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 13.3.2019 supplementing Directive 
2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the deployment and 
operational use of cooperative intelligent transport systems 
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EU-förordningarna gäller alla aktörer i järnvägsbranschen är ett nära samarbete mellan 

Trafikverket, Transportstyrelsen, operatörer och andra externa aktörer nödvändigt.  

5.2. Testverksamhet och demonstration - EU 

I EU pågår dessutom en rad olika arbeten som knyter an till uppkopplade, samverkande och 

automatiserade funktioner i vägfordon. Sverige tillhör de länder som har börjat analysera 

och behandla dessa frågor, och har eller är i färd med att införa regler minst för 

försöksverksamhet men också i en förlängning för införande av sådana fordon i allmän 

trafik. Sverige deltar i ett samarbete med högnivåmöten där även kommissionen och 

industrin samt organisationer och myndigheter deltar. Kommissionen arbetar med frågorna 

främst inom ramen för Mobilitetspaket III, som bland annat innehåller frågor som påverkar 

utvecklingen av automatiserad körning, fordons säkerhetsutrustning, utrustning för att 

spara data, riktlinjer för typgodkännande, finansiering av forskning och utveckling m.m. 

Storskaliga försök, även gränsöverskridande sådana, bör underlättas och harmoniseras 

inom EU genom samarbete och anpassning av relevanta regler. Dock bör det finnas en 

restriktiv hållning till särreglering av eller för uppkopplade fordon. 

I EU:s forskningsprojekt Shift2Rail, där Trafikverket är en av medlemmarna, pågår arbete 

med att öka järnvägens kapacitet och tillförlitlighet samtidigt som LCC 

(livscykelkostnaderna) för infrastruktur och fordon går ned. Speciellt fokus ligger på 

digitalisering och automatisering.   

Inom sjöfarten har EU finansierat flera projekt, däribland det svenskledda projektet Sea 

Traffic Management som nu håller på att avslutas med en valideringsfas. EU har precis 

släppt en möjlighet till finansiering för ”Autonomous Shipping Initiative for European 

Waters” inom ramen för Horizon 2020.  

5.3. Beteenden och attityder hos användare av transportsystemet  

Digitalisering och automation har goda förutsättningar att bidra positivt till utvecklingen av 

transportsystemet. De långsiktiga samhällsnyttorna påverkas främst av vilken roll den nya 

tekniken får i vårt samhälle. Det gäller såväl människors acceptans som den påverkan 

teknikutvecklingen får på efterfrågan av transporter. Därför är det viktigt att föra en 

diskussion kring hur regler och styrmedel bör användas för att största möjliga samhällsnytta 

ska uppnås. 

Vilka effekter ökad automation inom vägtransportområdet får är osäkert, men eftersom en 

stor del av trafikolyckorna beror på den mänskliga faktorn kan vi se framför oss en säkrare 

trafik i takt med att automatisering och nya funktioner utvecklas. Denna utvecklingstakt 

handlar inte enbart om den tekniska utvecklingen utan även om hur självkörande fordon 

kommer att tas emot av medborgare och samhälle. Det gäller såväl människors acceptans 

för självkörande teknik och kostnadsnivåer för självkörande fordon såväl som 

regelutveckling. Allt större krav ställs på att hantera informationssäkerhet och den 

personliga integriteten, liksom utvecklingen av regelverk och standardisering. Olyckor där 

självkörande fordon är inblandade liksom rädslan för att någon tar över kontrollen av 

fordonet samt svårigheter att hantera trafik med olika grader av automation kan påverka 

människors acceptans för automatisering i vägtransportsystemet.  
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Man kan förmoda att de aktörer som tillhandahåller transporttjänster använder 

digitaliseringen för att öka konkurrenskraften hos den tjänst man erbjuder. Det som går att 

effektivisera (för att sänka kostnader, minska restid etcetera) kommer att effektiviseras. Om 

denna utveckling får ske utan kontroll finns en risk att den leder till mindre hållbara 

förändringar, till exempel genom att den ökar efterfrågan på transporter som har negativa 

miljöeffekter eller att tjänsterna inte blir tillgängliga för vissa grupper. Vilka effekter som 

slutligen uppstår kan påverkas av tjänsternas utformning, användarnas acceptans och 

genom styrning från samhällets sida. Det kan utvecklas mer effektiva och hållbara 

transportlösningar genom kombinerad mobilitet som tjänst – att människor kan köpa en 

resa som kombinerar flera färdmedel. Det kan öka andelen delade resor i förhållande till 

privat bilism, men denna utveckling är osäker. Det råder delade meningar om huruvida 

effektivare möjligheter att dela resurser skapar en ökad efterfrågan på resor och transporter 

som därmed ökar trafiken, eller om det leder till minskad trafik. Exempelvis kan människor 

som inte tidigare har haft egen bil komma att öka sitt bilåkande om deras tillgång till en 

delad bil blir tillräckligt god och prisvärd. Å andra sidan kan människor som gör sig av med 

sin privatbil till förmån för att använda delade bilar få incitament att köra mindre bil. 

Introduktionen av tjänsten Uber har förutom tidigare taxikunder lockat till sig resenärer 

som annars skulle åkt kollektivt. Utvecklingen bedöms i stor utsträckning bero på framtida 

regleringar, avgifter och skatter. 

5.4. Integritet i ett digitaliserat transportsystem 

Digitaliseringen av samhället har fått till följt att den mängd digitala fotspår som människor 

lämnar efter sig är omfattande, och stora mängder av personuppgifter hanteras i olika 

aktörers IT-system. Riskerna för att enskilda individer skall drabbas av negativa 

konsekvenser till följd av dataintrång och missbruk av personuppgifter har kraftigt 

förstärkts. Samhället har därför uppvärderat vikten av skydd för personuppgifter, och den 

tydligaste manifesteringen av detta utgörs av införandet av EU:s Dataskyddsförordning 

GDPR som implementerar generella principer för integritetsskydd som EU-lagstiftning. 

I regeringens digitaliseringsstrategi finns ”digital trygghet” som ett av fem delmål: 

”I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta 

ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället. Förutom bland annat digital kompetens är 

trygghet och tillgänglighet viktiga faktorer för digital delaktighet. Privata och offentliga 

aktörer behöver agera på ett ansvarsfullt sätt. Det är angeläget att det digitala samhället 

genomsyras av ett demokratiskt synsätt och att alla ska känna en grundtrygghet i den 

digitala samhällsutvecklingen. Alla ska våga lita på digitala tjänster och både vilja och kunna 

bidra till användningen av dessa. Det krävs dessutom säkra digitala system, som värnar den 

personliga integriteten och att identifierade sårbarheter hanteras när människor och 

samhället i allt högre grad blir beroende av att teknik är uppkopplad och kommunicerbar via 

internet. Digitaliseringskommissionen har identifierat förstärkt säkerhet och integritet 

liksom tillit till tekniken och till samhället som viktiga frågor att hantera inom ramen för en 

framåtriktad digitaliseringspolitik.” 
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En särskild utmaning för digitalisering är när flera aktörer vill skapa mervärde genom att 

bygga ”ekosystem”. Enligt GDPR får en personuppgiftsbehandling endast ske hos en 

personuppgiftsansvarig organisation med stöd av minst en legal grund enligt GDPR och i ett 

redovisat ändamål som korresponderar mot den legala grunden. Visserligen kan en 

personuppgiftsansvarig låta en annan aktör sköta behandlingen (enligt ändamål och legal 

grund) med ett reglerat personuppgiftsbiträdesavtal men regleringen borde utgöra stora 

utmaningar vad det gäller om och hur personuppgifter får delas eller flöda mellan aktörer i 

ett ”ekosystem”.   

GDPR bör ses som en möjliggörare. Transportsystemet är naturligt gränsöverskridande, och 

med samma regelverk för behandling av personuppgifter inom EU så förenklas 

framtagandet av internationella standarder och implementationer. Fler länder än EU-

länderna har implementerat motsvarande regelverk, och många multinationella företag 

efterlever också samma regelverk genom ramverk såsom Privacy Shield eller bindande 

företagsbestämmelser. Integritetsskydd kommer framöver att behöva vara en integrerad 

aspekt av digitaliseringen. 

Det behöver tas fram metoder för att minimera behandlingen av personuppgifter i 

transportsystemet, och göra avvägningar mellan transportsystemets tillgänglighet och 

integritetsskydd. 
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6. Trafikverkets bidrag till utvecklingen  

I detta kapitel beskrivs vad Trafikverket behöver göra för att realisera digitaliseringens 

möjligheter. Som en del i arbetet har vi använt en så kallad värdemodell. Den går ut på att 

först beskriva de leveranser och värdeerbjudanden som tillhandahålls och till vilka dessa 

erbjuds. Därefter beskrivs hur leveranserna skapas och på vilket sätt de kan förändras. Vi 

har i de sista stegen med utgångspunkt från målbilden och kapitel 3, Digitaliseringens 

bidrag till respektive mål, analyserat hur våra leveranser kan förändras med hjälp av 

digitalisering och vilka insatser som behöver göras. 

Förutom att Trafikverket behöver fokusera på förutsättningsskapande åtgärder enligt 

kapitel 4 finns också ytterligare bidrag som här är sorterade nedan efter Trafikverkets 

huvuduppgifter planera, vidmakthålla, möjliggöra och bygga. Inom samtliga delar är 

forskning och innovation av central betydelse för att utveckla kunskap och förståelse för hur 

digitaliseringen kan bidra till nya lösningar och måluppfyllelse. 

Planera 

Trafikverket kan i ökad utsträckning utbyta data med andra samhällsaktörer i arbetet med 

att ta fram planer. Vi behöver utveckla nya samarbeten för att erhålla data på nya sätt, till 

exempel resmönster från andra källor än traditionella resvaneundersökningar. Nya data kan 

också bidra till förbättrade effektsamband och samhällsekonomiska kalkyler. Det är även 

viktigt att se över möjligheten att bättre nyttja och kvalitetssäkra befintlig data som vi har 

tillgång till i Trafikverket. 

Vi behöver även vidareutveckla dialogen med användarna av transportsystemet och hitta 

nya sätt att kommunicera och samla information, till exempel genom sociala medier. Vidare 

kan vi med hjälp av digital teknik stärka vår förmåga att samråda med intressenter när vi 

planerar och genomför åtgärder. 

Genom att i samhällsbyggnadsprocessen se till att våra planer är digitaliserade kan dessa 

också på ett effektivt sätt samköras med andra aktörers planer.  

Inom ramen för vårt planeringsuppdrag bör vi öka kunskapen om hur och vilka styrmedel 

som kan vara lämpliga för att möta den utveckling som digitaliseringen kan innebära. 

Trafikverket behöver öka kunskapen om de effekter som uppstår genom att digitaliseringen 

kan ge resfri tillgänglighet (”femte trafikslaget”). Kunskaper om det ”femte trafikslaget” 

nyttjas tillsammans med andra aktörer i samhällsplaneringen, till exempel i 

åtgärdsvalsstudier, för att påverka utformning av tjänster som annars kräver mobilitet. Det 

är svårt att se hur ansvaret ser ut för så kallade steg 1- och 2-åtgärder som baseras på 

digitalisering i samhället, här behöver Trafikverket ta initiativ så att detta tydliggörs. Vi 

behöver även skapa förståelse för hur vi bättre nyttjar den befintliga kapaciteten i väg- och 

järnvägssystemet genom nya lösningar som bygger på digitalisering. 

Vi ska också bidra till regeringens bredbandsmål genom att möjliggöra fiberläggning i 

vägområdet.  

Genom att samla in data från nya källor, exempelvis flödesdata från mobiltelefoner, 

försäkringsbolag och fordon som rör sig systemet, och utveckla våra analysmetoder kan vi 
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lättare identifiera problemområden (hotspots) i transportsystemet. Det hjälper oss att förstå 

hur och var vi mest effektivt bör prioritera och genomföra åtgärder. 

Det är viktigt för Trafikverket att vi fortsätter att medverka i och bevaka uppkopplingens och 

automatiseringens påverkan på transportsystemet i syfte att kunna anpassa åtgärder i 

infrastrukturen för att möta och bidra till utvecklingen. Ett exempel på detta är 

Trafikverkets ”Färdplan för ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem”. Syftet 

med färdplanen är att öka Trafikverkets kunskap kring ett uppkopplat och automatiserat 

vägtransportsystem och undersöka var i systemet ny teknik och nya lösningar kan skapa 

störst nytta utifrån våra målområden. 

Vidmakthålla 

Trafikverket behöver vidareutveckla förmågan att detektera och analysera anläggningarnas 

tillstånd i förhållande till dess planerade och byggda funktionalitet. Det handlar om att i 

högre grad automatisera insamlingen av data och utveckla prediktiva analyser. Vi ska även 

möjliggöra insamling av data från andra aktörer, till exempel från fordon i realtid eller från 

satellitbilder. Analyserna används för att planera, initiera och följa upp genomförda åtgärder 

i anläggningens hela livscykel. 

Vi kan stimulera utveckling av automatisering och robotisering av underhåll, till exempel 

genom  innovationsupphandling. Det kan handla om skötsel av gång- och cykelvägar eller 

vägkantsskötsel med robotar som enbart rensar oönskad växtlighet, men även om 

automatiserade anläggningsmaskiner som både kan effektivisera genomförandet och bidra 

till en tryggare arbetsmiljö. På längre sikt, med tillgång till allt fler robotiserade tjänster, 

behöver Trafikverket se över affärsmodeller för underhållet. 

I en anläggning som är utrustad med sensorer bör det även bli möjligt att detektera tillstånd 

hos fordonen och förmedla detta till fordonsägaren. På järnvägen sker detta till del redan 

idag, men bör även kunna utvecklas på vägsidan. 

Möjliggöra 

Trafikverket bör fortsätta driva utvecklingen av geofencing. Geofencing är ett 

samlingsbegrepp som innehåller tillämpning av tekniska lösningar i kombination med 

lämpliga processer och rutiner, med syfte att styra eller kontrollera fordon inom vissa 

geografiska områden.     

Trafikverket behöver tillhandahålla information om var, när, hur och vilka fordon som får 

trafikera en viss sträcka eller område. Informationen är grundläggande för att vi i 

samverkan med bland annat fordonsindustrin och kommuner ska kunna tillhandahålla 

geofencinglösningar.  

Vi behöver också vidareutveckla dialogen med användarna av transportsystemet i realtid 

och hitta nya sätt att kommunicera och samla information.  

Trafikverket behöver färdigställa programmen DAT (Digitalisering av tåglägestjänsten) och 

ERTMS. Programmen handlar om att utveckla nya arbetssätt och digitaliserade verktyg för 

att få bättre koll på vår anläggning, optimerad planering och en modern styrning av 

järnvägen. Det innebär att vi gör informationen om järnvägsanläggningen digital och 

automatiserar arbetet med att planera och styra tågtrafik. 

Trafikverket ska samla in och tillhandahålla data om tillståndet hos faciliteter i våra 

anläggningar i realtid, till exempel om en hiss eller rulltrappa fungerar. Dessa data ska ingå 

som en del för att andra kan bygga tjänster för exempelvis personer med 
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funktionsnedsättning. Till exempel kan microgeofencing nyttjas för synskadade ska kunna 

röra sig lättare på en perrong.  

Vi behöver hantera nya källor (exempelvis data från fordon) för att samla in data om 

anläggningens  status och trafiksituationen i realtid, för att kunna varna och informera 

trafikanter och operatörer men också för att våra underhållsentreprenörer ska kunna agera. 

Det kommer att kräva nya och utvecklade samarbeten med andra aktörer, till exempel 

operatörer, fordonstillverkare, navigationsutrustningsföretag. 

De data som Trafikverket förfogar över bör tillhandahållas för att kombinerat med andra 

data främja nyttjande av samtliga trafikslag och bidra till kombiresor. Data kan också ge 

stöd till individanpassade reseplanering-, boknings- och betalsystem. 

Trafikverket bör se över möjligheterna att utveckla förarproven så att de blir mer flexibla i 

tid och rum genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. 

Vi behöver fortsatt utveckla digitaliserade lösningar som är anpassade för särskilda behov, 

till exempel för synskadade, hörselskadade och icke svensktalande.  

I takt med att transportsystemet blir allt mer uppkopplat ökar förutsättningarna för en mer 

effektiv trafikledning och trafikstyrning vilket främjar framkomlighet, miljö och 

trafiksäkerhet. Utökad och mer tillförlitlig trafikdata från t.ex. uppkopplade fordon och 

infrastruktur förväntas leda till kortare ledtider mellan händelser och responsåtgärder, men 

även ny kunskap om hur Trafikverkets roll i samverkan med andra aktörer kan utvecklas i 

syfte att uppnå effektivare trafikledning och styrning. Framtidens trafikledning behöver 

utvecklas för att vara mer proaktiv, dynamisk och kontrollerande genom utökad 

tillståndsbevakning i realtid, modeller för korttidsprediktering och optimeringar, samt 

automatiserade beslutsprocesser. AI anses ha stor potential i denna utveckling. 

Utvecklingen kommer att kräva nya samarbeten och deltagande i nya ekosystem.   

Trafikverket behöver samverka med andra offentliga organisationer i utvecklingen av 

digitala tjänster i syfte att göra det enkelt för privatpersoner och företag i deras kontakt med 

myndigheter.   

Bygga 

Trafikverket ska fortsätta utveckla BIM (ByggnadsInformationsModellering) som avser dels 

digitalisering av anläggningar och dels användning av digitala modeller av anläggningen i ett 

sammanhängande informationsflöde.  

Genom utveckling av simuleringsmodeller av anläggningens tekniska utformning kan man 

till exempel studier göras hur den påverkar närområdet. 

Vi kan utveckla möjligheterna att använda AR- (Augumented Reality) och  VR-teknik 

(Virtual Reality) i planerings- och projekteringsarbeten. Det kan ge bättre förutsättningar till 

landskapsanpassning. AI kan också nyttjas för att göra mer avancerade analyser. 

Trafikverket kan utveckla digitala viltvarningssystem för att ersätta fysiska viltstängsel och 

därmed öka rörligheten hos vilt. Det kan också bidra till att minska viltolyckor. I ett framtida 

vägtransportsystem med hög automatiseringsgrad av fordonen minskar behovet av 

mitträcken och andra skyddsbarriärer då fordonen själva kan hantera att hålla sig i önskat 

körfält. 



 

Sida 30 (34) 

Bilaga 1 

Här förklaras några av de begrepp och förkortningar som förekommer i rapporten. 

 

Kollektivtrafik I denna rapport avser kollektivtrafik samtliga 

kollektiva färdsätt, oavsett trafikslag. 

Artificiell intelligens (AI) Dataprogram som efterliknar mänskligt 

beteende och tänkande. 

Augmented Reality (AR) Förstärkt verklighet, är en direktsänd 

betraktelse av en fysisk, verklighetstrogen 

miljö vars element förstärks (eller 

kompletteras) med datorgenererade 

sinnesintryck. 

Virtual Reality (VR) Virtuell verklighet, en datateknik som 

simulerar verkliga eller inbillade miljöer, och 

vår närvaro och interaktion i dem. 

Digital tvilling En digital tvilling är en kopia i datormiljö av 

något som finns i verkligheten. 

Internet-of-things (IoT) ”Sakernas internet”. Anslutning av olika slags 

maskiner, apparater, fordon och andra 

anordningar till internet. Genom att sakerna 

är anslutna till internet kan de fjärrstyras av 

människor eller av andra maskiner genom det 

allmänt tillgängliga nätet. De kan också 

skicka data som används för mätningar, 

diagnos och automatisk styrning. 

IT-arkitektur IT-arkitekturen beskriver hur IT-

infrastrukturen är uppbyggd i olika delsystem 

och komponenter. 

Digitalt ekosystem Ett digitalt ekosystem är en avgränsad teknisk 

miljö bestående av infrastruktur, digital 

utrustning, digitala resurser (tjänster, appar 

och programvara) och användare som 

samverkar med varandra. 

Blockchain (blockkedja) En blockkedja är en komplett, distribuerad 

lista över transaktioner som görs med ett 

digitalt objekt. Att listan är distribuerad 

innebär att den finns i identiska exemplar på 

många datorer. Meningen med det är att det 

skall vara svårt att förfalska informationen. 

Detta på grund av att varje ny transaktion 

måste godkännas av alla datorer som finns i 

blockkedjan.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Datateknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Simulering


 

 
 
 
 
 
  Sida 31 (34) 

Geofencing Geostaket, är ett geografiskt avgränsat eller 

definierat område som bestämts och som 

"inhägnats" med en programvara.  

Geostaket används för att övervaka eller 

kartlägga ett objekts rörelser eller 

förflyttningar. I regel används en GPS-enhet 

som rapporterar sina koordinater, det vill 

säga förflyttningar. I bakomliggande system 

på karta eller med larm visar systemet om 

enheten kommit in i eller lämnar området. 

Systemet kan då till exempel tvinga ett fordon 

att köra med låg hastighet.  

GPS GPS (förkortning av Global Positioning 

System) är ett system för satellitnavigering. 

RFID Radio-frequency identification (RFID) är en 

teknik för att läsa information på avstånd 

från transpondrar och minnen. 

5G 5G (5:e generationens mobilnät eller 5:e 

generationens trådlösa system) är ett namn 

som används som beteckning på nästa stora 

fas av mobila telekommunikationsstandarder 

bortom 4G. 

ITS Intelligenta TransportSystem. En bred 

definition  är informations- och 

kommunikationsteknologi applicerat för att 

uppnå mål på individuell, organisatorisk eller 

samhällelig nivå inom transportsystemet. 

C-ITS Cooperative ITS. För att ITS (Intelligenta 

TransportSystem) verkligen ska vara 

”intelligenta”, och för att förbättra kvaliteten 

på transporterna, måste de olika delarna i 

systemet kommunicera och dela information 

med varandra. Detta kommunikationssystem 

kallas Kooperativt ITS (på engelska 

Cooperative ITS, C-ITS). 

BIM ByggnadsInformationsModellering. BIM 

avser dels användandet av digitalisering av 

anläggningar och dels användandet av 

digitala modeller av anläggningen i ett 

sammanhängande informationsflöde. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4ngsel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Programvara
https://sv.wikipedia.org/wiki/GPS
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koordinater
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fordon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hastighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Satellitnavigering
https://sv.wikipedia.org/wiki/4G
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ERTMS European Rail Traffic Management System. 

ERTMS är en europeisk standard för 

signalsystem på järnvägen. 

DAT Ett Trafikverksinternt program för 

digitalisering av tåglägestjänsten. De fyra 

projekt som ingår i programmet är NTL 

(Nationell tågledning), MPK 

(Marknadsanpassad planering av kapacitet), 

ATT (Anläggningsdata till tåglägestjänsten) 

och PDA (Projektering av digital anläggning). 
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