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FoI-verksamheten i korthet 

Forskning och innovation (FoI) ger oss möjlighet att utveckla lösningar som bidrar till 

tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vår FoI-verksamhet utgår från den uppgift vi har, 

men regeringen har även gett oss i uppdrag att finansiera forskning och innovation inom 

sjöfartsområdet och luftfartsområdet.  

Trafikverkets FoI omfattar stora delar av innovationskedjan – från tillämpad forskning 

till demonstration och test av system. Den ska tillföra ny kunskap och utveckla nya 

lösningar samt förbättra befintliga tjänster. Vår FoI styrs genom tematiska portföljer, se 

figur nedan, som utgår från att dagens transportsystem behöver förbättras, men även 

från att identifiera lösningar som kan leda till förnyelse på systemnivån. Vi samarbetar 

med andra aktörer inom gemensamma områden och fokuserar på projekt som ger nytta 

för flera parter. En viktig del av vår FoI-verksamhet är engagemang inom EU – 

exempelvis ramprogrammet Horisont 2020, där SESAR inom luftfartsområdet och 

Shift2Rail inom järnvägsområdet ingår.  

 

 

 

 

Inriktningen i Nationell plan vägleder 

I Nationell plan 2018-2029 prioriteras fyra FoI-områden, som varit en utgångspunkt för 

inriktningen i Trafikverkets FoI-plan som sedan ligger till grund för de projekt och 

program som startats under 2018 och 2019.  

 Omställning till ett fossilfritt transportsystem                               

 Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället                                              

 Ett effektivt transportsystem för näringsliv och medborgare                                               

 Ett jämställt och inkluderande transportsystem för land och stad  

Majoriteten av projekten som startats under 2018-2019, se diagram nedan, bidrar till 

området ”Robust och säker infrastruktur i det digitala samhället”. Det avspeglar 

tyngdpunkten på hela Trafikverkets verksamhetsvolym, där vidmakthållande och 

byggande av statlig väg och järnväg dominerar. Inom området ”Omställning till ett 

fossilfritt transportsystem” har antalet projekt ökat under 2019 jämfört med 2018. Det 

är relativt få projekt som har startat inom området ”Ett jämställt och inkluderande 

transportsystem för land och stad”, men en tydlig ökning har skett under 2019. Vår 

samlade bedömning av fördelning av nystarter 2018-2019 mellan de prioriterade FoI-

områdena är att den stämmer relativt väl utifrån Trafikverkets uppgift och de 

forskningsbehov som vi bedömer finns. 
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Exempel på projekt per prioriterat FoI-område, utifrån nystartade projekt 
2019  

Omställning till ett fossilfritt transportsystem. Syftet med merparten av de nystartade 

projekten som adresserar detta område är att ta fram ny kunskap, effektsamband, 

prognos- eller tillståndsmodeller, metoder med mera som kan användas som 

beslutsstöd, främst för att planera för en framtida transportinfrastruktur med minskad 

klimatpåverkan. Inom luftfartsområdet finns även några projekt som handlar om 

inflygningar och hur de kan bidra till att minska klimat- och miljöpåverkan. Annan 

miljöpåverkan såsom emissioner (luft och buller) från fartyg och beläggningar studeras i 

ett antal projekt. Hur kulturmiljöer och landskap kan anpassas till ett förändrat klimat 

är en annan frågeställning liksom klimatkalkyler för masshantering.  

Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället. Merparten av projekten 

har som syfte att ta fram ny kunskap, metoder och modeller som Trafikverket, och dess 

leverantörer, kan nyttja för att planera, bygga och underhålla infrastrukturen med ett 

stort fokus inom väg- och bantekniska ämnesområden. Nya modeller och metoder för att 

kunna mäta och prediktera tillstånd/tillståndsutveckling samt att förbättra 

funktionaliteten och livslängden för geokonstruktioner, tunnlar, broar, beläggning, spår, 

kontaktledningar etc. hanteras i många projekt. Dessutom med tillämpning av ny teknik, 

exempelvis modellering av jord-, berg- och grundvattennivåer med hjälp av AI. Hur 

beställaren kan främja effektivitet, innovation och kunskapsuppbyggnad genom 

lämpliga upphandlingsstrategier studeras också. Kunskapsunderlag och metoder för att 

bättre planera för att minimera störningarna i trafiken vid genomförande av åtgärder 

hanteras i några projekt. En robust infrastruktur ska vara säker att använda, flera 

projekt studerar säkerhetsfrågor i och för olika tillämpningar, inom samtliga trafikslag. 

Exempelvis geofencing i den urbana miljön, koppling mellan allvarlig skada och upplevd 

hälsa, AI assisterad flygtrafikledning, effektutvärdering av stängsling på järnväg etc. 
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Ett effektivt transportsystem för näringsliv och medborgare. Syftet med merparten av 
projekten är att ta fram ny kunskap, modeller och metoder med mera som kan användas 
som beslutsstöd, främst för att planera för framtidens transportsystem. Exempel på 
frågor som studeras är sjöfartens konkurrenskraft och potential för överflyttning från 
andra trafikslag, restidsfunktioner, samhällsekonomisk effektiv fördelning av 
järnvägskapacitet och systemeffekter av HCT (High Capacity Transport). 

Ett jämställt och inkluderande transportsystem för land och stad. Det sker en långsam 

uppbyggnad av FoI-projekt inom detta område. Syftet med projekten är främst att öka 

kunskapen inom historiskt ganska outforskade områden. Mikrobaserade beslutsstöd för 

hållbart turismresande, stadsmiljöanalys och självkörande skyttlar i landsbygder är 

några exempel. Genom en förkommersiell upphandling startade ett större projekt som 

ska bidra till att få fram innovationer för att få fler att på ett säkert sätt gå, cykla och åka 

kollektivt i det hållbara samhället. Hur ohälsan hos svenska sjömän kan förebyggas är en 

annan frågeställning som kanske kan få ett svar tack vare en studie som påbörjats. 

Vi utvecklar våra arbetssätt 

I den nationella planen finns även fyra prioriterade FoI-instrument/arbetssätt. 

 Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden                               

 Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer  

 Särskild satsning på test och demonstration  

 Större fokus på förkommersiell upphandling 

Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden innebär att 
Trafikverket kommer överens med FoI-utförare om ett långsiktigt program för att säkra 
kunskapsutveckling inom ett område. Vi prövar löpande behovet och initierar program. 
Ett exempel inom sjöfartsområdet är programmet Hållbar sjöfart, som startades upp 
2019. Vi utreder nu behov av ytterligare program exempelvis inom järnvägsteknik 
respektive vägteknik. 
 
Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer gör 
vi för att öka samverkan med andra aktörer och få ökad kraft i gemensamma satsningar. 
Trafikverket deltar i ett stort antal samarbeten, i olika former. Exempel på sådana 
samarbeten är Drive Sweden, InfraSweden, FFI (fordonsforskningsprogrammet) och 
Shift2Rail. Trafikverket är efterfrågade i dessa sammanhang och genom en aktiv 
medverkan kan vi såväl påverka inriktningen som hämta hem kunskap.  

Särskild satsning på test och demonstration syftar till att är öka forskningsinsatser som 

ligger närmare nyttiggörande. Under 2019 hade vi ett 80-tal sådana FoI-projekt 

pågående och Trafikverket medverkar i ökad utsträckning i systemdemonstrationer. Det 

är sådana demonstrationer där inte bara en enskild  komponent testas, utan också 

prövas i ett större sammanhang med större komplexitet som också omfattar 

affärsmodeller, regelverk etc. Exempelvis demonstrationer av olika elvägskoncept och 

försök med nya typer av godstransporter (automatiska, uppkopplade, elektrifierade 

vägtransporter).  

Större fokus på förkommersiell upphandling innebär att nyttja omvärldens 

innovationsförmåga genom att i en upphandling fråga efter något som ännu inte är i 

kommersiell användning. Vår första förkommersiella upphandling avsåg elvägar 2017. 

Därefter har följande genomförts; Inspektion av bärlinor, Ljudstyrda friskluftsventiler, 

Big data inom vägtrafikdata, Fossilfritt godstransportsystem, Hållbar sjöfart samt Aktivt 

resande (nya lösningar för säkrare gång, cykel och kollektivtrafikresande).  
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FoI-resultaten kommer till användning 

FoI kan leda till förbättringar i närtid, men också till att transportsystemet förändras på 

sikt. För att forskningsresultat ska komma till nytta och ge effekter, behövs det 

ytterligare former av utveckling och andra insatser. Därför är det svårt att visa effekter 

av de projekt som avslutats under året. En enklare undersökning utfördes 2019 i syfte att 

få en uppfattning om i vilken grad och på vilket sätt vi drar nytta av FoI-resultat. Studien 

omfattade FoI-projekt som avslutades år 2015. Studien visar att i mer än 90 procent av 

projekten har resultat använts i vår verksamhet, av marknaden eller för akademisk 

meritering.  

Verksamheten i siffror  

Under året satsades 555 miljoner kronor, se tabellerna nedan, fördelat på 576 projekt, 

varav 198 påbörjades och 239 avslutades.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                           
1 Ovanstående fördelning mellan trafikslag är en bedömning av FoI-resultatets huvudsakliga tillämpningsområde 

VERKSAMHETSVOLYM per 
Portfölj/område, miljoner kronor 

 
2019 

 
2018  

 
2017  

Planera 111 125 154 

Vidmakthålla 124 102 95 

Möjliggöra 24 20 17 

Bygga 82 83 98 

Strategiska initiativ 79 96 99 

Fossilfria godstransporter 23 1 - 

Sjöfart 55 55 60 

Luftfart 57 57 54 

Summa 555 539 577 

TRAFIKSLAG1 
verksamhetsvolym, 
miljoner kronor 

2019 2018 2017 

Trafikslagsövergripande 131 114 115 

Väg 157 187 201 

Järnväg 156 132 149 

Sjöfart 55 54 60 

Luftfart 55 55 54 

Summa 555 539 577 

PÅGÅENDE PROJEKT antal per Portfölj 2019 2018 2017 

Planera 135 141 177 

Vidmakthålla 87 88 93 

Möjliggöra 41 37 29 

Bygga 205 188 218 

Strategiska initiativ 26 21 34 

Sjöfart 40 53 54 

Luftfart 42 34 36 

Summa 576 st 562 st 641 st 
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Planering av ett effektivt transportsystem som stöder 

en hållbar utveckling av samhället FoI-portfölj Planera  

Resultat från portföljens projekt ska bidra till att utveckla den övergripande planeringen av 

infrastrukturen omfattande alla de fyra trafikslagen (väg, järnväg, sjö och luft) samt planeringen 

av järnvägs- respektive vägsystemen på kort och lång sikt. På kort sikt så att planeringen möter 

behovet av inflytande och delaktighet. På längre sikt så att planeringen ges ett ökat fokus på och 

bidrag för tillgänglighet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Resultatet ska 

bidra till att utveckla underlagen för effektiviteten i planeringen samt samverkansformerna för en 

ökad integrering av transportsystemets alla delar i samhällsutvecklingen. 

 

Exempel på startade projekt  

Regeringen vill öka incitamenten för att flytta gods från väg till järnväg och sjöfart. Det 

råder dock osäkerhet kring hur stor överflyttningspotentialen är totalt och i olika 

segment. Projektet Konkurrensnytta land-sjö, undersöker om potential finns för 

överflyttning till sjöfart genom att titta på frågor runt pris. Som moment ingår bland 

annat beräkningen av egen- och korspriselasticiteter (totalt och per varugrupp) med 

hjälp av Samgodsmodellen och data från Varuflödesundersökningen. Genom dessa 

kan man sedan beräkna potentialen för överflyttning till sjöfart och per varuslag.  

 

Projektet Datadriven innovation för smarta samhällen-Ramverk för dataplattformar 

och digitala tvillingar ingår i ”Branschprogram för stärkt samverkan kring 

transportplanering och samhällsutveckling i lokalt och regionalt perspektiv” som 

Trafikverket driver tillsammans med Sveriges kommuner och regioner. Projektet ska 

resultera i tydliga och brett förankrade guidelines för nationella ramverk, nödvändiga 

standarder och terminologi, samt bidra till att öka kunskapen om vilka tillämpningar 

som finns tillgängliga på marknaden idag och därmed underlätta för kommuner att 

implementera och förvalta dataplattformar och digitala tvillingar.    

Exempel på avslutade projekt   
Syftet med projektet Mobilitet och transporter för besöksnäringen efter väg 363 och 

Vindelälven (MOBEVI) har varit att utveckla en hållbar transport- eller 

mobilitetslösning inom besöksnäringen med fokus på landsbygden. Besökarnas resor 

och transporter av matvaror längs Vindelälvsdalen har varit prioriterade. Resultatet är 

ett koncept med en busslinje (med kylrum för livsmedel, en s.k. ”cool mover”) 

kombinerat med olika typer av digitala lösningar med utvecklade tjänster för 

information, bokningar och kringtjänster i syfte att bredda och öka reseunderlaget 

(pendlare, besökare, näringslivet och ha underlag året runt) och för att främja 

besöksnäringen i området. Konceptet tas nu vidare för test och implementering.   

Förtätning runt stationer och nära infrastruktur kan leda till fördelar 

ur klimat- och resurseffektivitetsynpunkt. Samtidigt orsakar buller 

från järnvägstrafiken störningar och negativa hälsoeffekter för de 

boende och förtätningen kan därför leda till att antalet exponerade för 

buller ökar, med ökade samhällskostnader som följd. Målet med 

projektet God ljudmiljö i stationssamhällen är att sammanställa en 

digital verktygslåda med metodik och exempelsamling för 

demonstration av tekniska bullerdämpande åtgärder i 

järnvägsinfrastruktur. Resultatet från projektet är den digitala 

verktygslådan innehållande auralisering av olika spårnära 

bulleråtgärder för olika tågtyper, vilket kan användas som 

komplement till traditionella bullerberäkningar för att skapa en mer 

realistisk upplevelse av ljudmiljön. Projektet använder sig av co-

creation för att utveckla verktyget där utformning och innehåll 

prioriteras vid en workshop tillsammans med den tänkta målgruppen.  

Verktyget är öppet tillgängligt och en exekverbar version för PC kan 

laddas ner via https://sourceforge.net/projects/ljudmiljo-i-

stationssamhallen/. Källkoden är öppet tillgänglig via 

https://github.com/larssonkrister/Stationsnara/. 

FoI-samarbeten: 

 Shift2Rail 

 Forskningsprogram 
Transportekonomi 

 Kapacitet inom Järnvägen 
(KAJT) 

 Forskningsgruppen inom 
Sveriges   
kommuner och landsting 
(SKL) 

 K2 – Nationellt 
kunskapscentrum   
för kollektivtrafik 

 VIP Virtual Imaging and   
Prototyping vid VTI 

 Viable cities  

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI 
KTH 
Lunds universitet 
Linköpings universitet 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor: 3 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt:  

Portföljledare Pär Karlsson   
par.karlsson@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 11 91 

 

https://github.com/larssonkrister/Stationsnara/
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Utveckla ett effektivt, modernt och   
hållbart underhåll av väg och järnväg FoI-portfölj Vidmakthålla  

 
Resultatet av den forskning som drivs i portföljen ska bidra till en mer proaktiv, hållbar och 

produktiv underhållsverksamhet som säkerställer robusta vägar och järnvägar. Detta innebär att 

samverkan mellan fordon, infrastruktur, människa och omgivande miljö är viktiga komponenter 

för portföljen. 

 

Underhållsåtgärder ska bygga på kunskap om anläggningarnas tillstånd vilket innebär att metoder 

och arbetssätt för tillståndsmätning behöver vidareutvecklas. Särskilt viktigt är att bedöma, beakta 

och nyttja digitaliseringens möjligheter för mätning och analys av infrastrukturens tillstånd för 

ökat proaktivt anläggningsunderhåll. Tillförlitliga effektsamband spelar en viktig roll för 

underhållsplanering och uppföljning av genomförda åtgärder. Särskilt viktigt är att utveckla 

kunskapen kring underhållsåtgärders påverkan på hälsa, miljö, klimat samt att anpassa 

underhållsverksamheten till ett klimatanpassat och fossilfritt transportsystem. Ökad produktivitet 

kan uppnås genom att utveckla formerna för upphandling samt styrning och uppföljning av 

underhållsentreprenader. 

 
Exempel på startade projekt  

 

Med dagens utveckling inom automatisering av fordonsparken kommer fordonen att 

samla in mer och mer data från vägarna. Genom denna digitalisering har Trafikverket 

en utmaning då förarna av fordonen kommer kunna se i realtid när och var det är halt. 

Detta ställer nya krav på både beställare och utförare av vinterväghållning. 

Trafikverket har handlat upp automatiserad mätning av friktion med hjälp av 

fordonsflottor. Projektet uppföljning av digital vägfriktion syftar till att validera 

friktionsmätningarna, följa upp hur denna stora mängd friktionsdata kan kopplas till 

andra data från vägen för att utvärdera tillståndet på vägen och ge ett förslag på hur 

ersättningsmodellen för vinterväghållning skulle kunna uppdateras. Syftet är också att 

utöka kompetensen inom detta område genom att parallellt med arbetet utbilda en 

doktorand. 

Exempel på avslutade projekt   

Projektet verklighetslabb digital järnvägs syfte har varit att tillvara digitaliseringens 

möjligheter och se till att resultaten bidrar till snabbare, enklare, billigare och mer 

automatiserat järnvägsunderhåll. Verklighetslabbet har omfattat anläggningar som 

trafikeras av fordon i reguljär trafik. Fokus har legat på att optimera underhåll av både 

fordon och infrastruktur. I samverkan med branschen har projektet levererat nyttor 

utifrån fyra fokusområden; dynamiskt regelverk, fordonsbaserad övervakning av 

anläggningen,  integrerad övervakning av anläggningen samt anläggningsbaserad 

övervakning av fordon. 

 

 

 

 

  

FoI-samarbeten: 

 Bana väg för framtiden 
(BVFF)  

 Shift2Rail 
 Järnvägsgruppen KTH 
 Charmec, Chalmers 
 Järnvägstekniskt centrum 

(JVTC) vid Luleå tekniska 
universitet  

 ECO2  
 Industrisamarbetet Elkraft 
 Smarta Elnät   
 Infra Sweden 2030  
 SAFER 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI 
Chalmers tekniska högskola 
Luleå tekniska universitet 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor: 3 st 
Män 7 st  
 
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Stefan Kratz   
stefan.kratz@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-124 17 83 
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Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra 

resor och transporter FoI-portfölj Möjliggöra  

 

Resultat från portföljens projekt ska bidra till väl fungerande och säkra resor och transporter i 

såväl städer som landsbygd, genom att skapa förutsättningar för ett robustare transportsystem. 

Den utveckling som sker inom digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar viktiga 

förutsättningar för att nå de transportpolitiska målen. Resultaten ska även bidra till en utveckling 

med minskade utsläpp av växthusgaser, genom utveckling av ett mer energieffektivt 

transportsystem. 

Resultaten ska kännetecknas av förmågor där väg- och järnvägssystemen används med så stor 

effektivitet och säkerhet som möjligt. Framkomlighet, punktlighet, kapacitetsutnyttjande och 

tillförlitlighet är centrala aspekter för att åstadkomma detta. Resultaten skall även kännetecknas 

av ett trafikslagsövergripande perspektiv och hur de olika trafikslagen påverkar och interagerar 

med varandra. Detta innebär att samordning med luftfarts- och sjöfartsområdena bör ske kring 

exempelvis, arbetssätt, metodstöd och teknikstöd för trafikledning. 

Exempel på startade projekt  
Trafikverket har tidigare tagit ett beslut att antal omkomna inom 
järnvägstransportsystemet ska halveras mellan 2010 och 2020. Arbetet har redan 
kommit en lång väg när det gäller att åtgärda de identifierade sträckorna genom att 
bland annat sätta upp stängsel längs järnvägsspåren. Denna åtgärd syftar inte bara till 
att minska personpåkörningar utan även till att förhindra övrigt obehörigt 
spårbeträdande som leder till tågförseningar. Man har dock inte gjort någon 
systematisk utvärdering av effekterna av stängslingen. Inom ramen för projekt 
Effektutvärdering av stängsling på järnväg - pilotstudie i en av Trafikverkets 
regioner avser man att genom före och eftermätning utvärdera effekterna av 
stängsling. 
 
Målet för projekt Körsimulator i förarutbildning och förarprov är att använda 

körsimulatorer för att träna riskfyllda situationer, vilket inte går att genomföra under 

verklig körning. I tillägg önskar man även testa riskmedvetenhet och förmåga att 

hantera sådana situationer.  Projektet ska resultera i att utreda den möjliga effekten 

och nyttan med simulatorbaserad träning i utbildning och även som utvärderingsstöd 

inför körprovet.    

Exempel på avslutade projekt   
Kunskap om och förståelse för ”mänskliga felhandlingar” i operativ 

trafikledning av tåg är viktigt för fortsatt utveckling av förutsättningar 

för en säker tågtrafik. Projektet KAJT - FelOp - Grundorsaker till 

mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning har studerat 

tågklarerarens uppgifter och bl.a. tagit fram en modell för hur 

grundorsaker bör kategoriseras för att bidra till en lärande 

organisation. Modellen skapar en förståelse för vilka åtgärder som bör 

utvecklas för att stötta tågklarerare på bästa sätt, dvs. för att minimera 

risken för oönskade händelser och störningar. 

 

Projektet GoMate: Diversifierad elfordonspool för den förtätade 

staden har genom demonstrationer visat vilken potential en 

diversifierad elfordonspool, i kombination med gång, cykel och 

kollektivtrafik, kan ha i förhållande till mål om hållbar 

stadsutveckling. Projektet har tagit fram ett fungerande koncept för 

diversifierad elfordonspool vid boendet som bedöms vara användbart 

för innerstäder, men också för andra stadsområden som ligger något 

längre från stadskärnan. Utmaningen för dessa fordonspooler är att 

även få en fullt ut kommersiell hållbar lösning och där är man inte 

riktigt ännu. 

 

FoI-samarbeten: 

 Centre for Traffic 
Research (CTR) 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, 
VTI 
Linköpings universitet 
KTH 
RISE Viktoria AB 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor: 1 st 
Män 10 st  
 
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Jörgen Frohm  
jorgen.frohm@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 54 28 
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Investeringar av vägar och järnvägar med fokus på tid, 

kostnad och innehåll FoI-portfölj Bygga 

Resultatet från portföljens projekt ska bidra till att kunna bygga infrastrukturanläggningar som 

bidrar till ett långsiktig hållbart och säkert transportsystem, liksom till en innovativ 

anläggningsbransch. Projekten kan handla om byggandet av infrastrukturanläggningar vilket 

avser planläggning, projektering, byggande och överlämnande av anläggning till drift och 

förvaltning. Kunskap som konkretiserar och stöttar arbetet med Agenda 2030 genom hela 

investeringsskedet är relevant för att uppnå hållbarhet.  

Exempel på startade projekt  

Under året har projektet Biologisk mångfald i infrastruktur-Längs vilken typ av 

vägkanter är det lämpligt att utföra åtgärder för att gynna pollinerande insekter? 

startat. Syftet är  att identifiera nya möjligheter för att vid utformning av vägkanter bidra 

till minimering av biotopförluster genom återskapande av värdefulla habitat. Resultatet 

kan användas för att i framtiden bidra till skapandet av en grön infrastruktur genom att 

minska barriäreffekter och skapa spridningskorridorer. Projektet bidrar övergripande 

till att investeringsverksamheten kan bygga anläggningar som bidrar till ett långsiktig 

hållbart transportsystem. Pollinatörer är en viktig del av hållbarhetsmålen (Agenda 

2030) och det finns särskilda regeringsuppdrag kopplade till pollinatörer. 

Projektet Hur kan Beställaren främja effektivitet, innovation och 

kunskapsuppbyggnad genom lämpliga upphandlingsstrategier har som mål att 

leverera forskningsresultat i form av ny kunskap och förståelse kring upphandling av 

tekniska konsulttjänster som kan fungera som stöd i den fortsatta utvecklingen av 

konsultaffären. För att påverka leverantörsmarknaden och uppnå effekter på lång sikt 

räcker det inte att utveckla entreprenadaffären eftersom förutsättningarna och 

påverkansmöjligheterna för innovation och produktivitet och därmed långsiktigt 

hållbara anläggningar och system, är som störst i tidiga skeden där konsulterna verkar.  

Exempel på avslutade projekt   
Målet med projektet Säkerhetsmål för tunnlar var att föreslå en väl avvägd lägsta 

acceptabel säkerhetsnivå för vägtunnlar, järnvägstunnlar, tunnelbanor och 

spårvägstunnlar, baserat på en risk- och samhällsekonomisk analys, samt att 

koppla dessa säkerhetsmål till en lämplig verifieringsmetod. Slutsatserna av 

arbetet var att det  finns möjligheter att införa detta och att befintliga regler bör 

kunna utnyttjas som basstandard. Projektet tog även fram ett förslag till 

säkerhetsmål, som uttrycks som ” Risken vid färd i tunnel för väg, järnväg, 

tunnelbana och spårväg ska vara likvärdig, uttryckt som risk att förolyckas per 

personkilometer”. Projektets resultat kommer att användas av Transportstyrelsen 

som underlag till krav och råd i kommande föreskriftsarbete om säkerhet i 

tunnlar, och är unikt i sitt slag att ta fram förslag på ett 

transportslagsövergripande säkerhetsmål för tunnlar.  

Projektet Klimatinverkan på hållbarhet hos beläggningar har analyserat hur fukt 

och temperatur inverkar på nedbrytning av asfaltbeläggningar. En ny typ av 

konditionering av provkroppar som bättre simulerar inverkan av klimat och trafik 

har använts. Med hjälp av laboratorieförsök har modeller tagits fram som kan 

användas vid proportionering av asfaltbeläggningar för mer beständiga 

beläggningar, samt utgöra underlag för hur krav ska anpassas med tanke på 

framtida klimatförändringar. Av särskilt intresse har varit att i större utsträckning 

beakta variationer i klimatpåverkan under året. Projektet ger också ökad 

förståelse och bättre förutsättningar  för att dimensionera vägöverbyggnader med 

hänsyn till ett förändrat klimat. 

FoI-samarbeten: 

 Bergteknisk forskning, 
BEFO   

 Branschprogram 
byggnadsverk i  
transportsektorn, BBT  

 Branschsamverkan i 
grunden, BIG   

 Smart built 
environment, SBE 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
KTH  
Chalmers tekniska 
högskola 
Luleå tekniska universitet 
Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, 
VTI 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består 
av: 
Kvinnor: 6 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Fredrik Friberg   
fredrik.friberg@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 68 
13 
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Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet   
FoI-portfölj Sjöfartsområdet  

Portföljen adresserar sjöfartens omedelbara och långsiktiga behov av FoI, nödvändig förnyelse och 

utveckling i enlighet med de transportpolitiska målen. Behoven utgår från Trafikverkets, 

Sjöfartsverkets och Transportstyrelsen respektive ansvarsområden inom sjöfart och förutsätter 

nära samverkan med Energimyndigheten i FoI-frågor där myndigheternas respektive 

ansvarsområden överlappar.  

Exempel på startade projekt  

Målet med projektet Vinddrivet biltransportfartyg är att ta fram ett  fartyg för 

att kraftigt reducera eller helt eliminera behovet av fossila framdrivningsmedel. 

Projektet ska resultera i en design av ett vinddrivet biltransportfartyg, där 

vingsegel utnyttjas. Projektet har också ett kommersiellt perspektiv för att bana 

väg för ett paradigmskifte inom maritima transporter. Det innebär utveckling 

av det vinddrivna fartygskonceptet till en design som är teknisk och ekonomisk 

realiserbar och därmed möjliggöra varvsproduktion av fartyget inom 3-5 år. 

Under senare tid har den psykiska ohälsan bland vissa certifikatstyper i 

sjöfarten visat sig vara den näst största orsaken till sjukskrivning. Från och med 

2019 måste arbetsgivare ta fram planer för hur man systematiskt avser arbeta 

med att förbygga psykisk ohälsa ombord. Projektet Longitudinell uppföljning 

av psykisk och organisatorisk arbetsmiljö i sjöfarten kommer att studera hur 

implementeringen av hur införandet sker och vilken effekt det systematiska 

arbetet får överlag i sjöfarten och i synnerhet på sjukskrivningsstatistiken samt 

det upplevda välmåendet hos besättningar. 

Exempel på avslutade projekt   
Projektet Morötter och piskor inom sjöfarten för att uppnå 

miljökvalitetsmål har kartlagt och analyserat styrmedel och 

åtgärder inom sjöfarten som kan bidra till att nå 

miljökvalitetsmålen. Det har resulterat i förslag till vilka 

styrmedel som Sverige bör arbeta vidare med på såväl nationell 

som internationell nivå.  

 

Projektet Dynamisk Fartygsdimensionering har studerat och 

utvecklat metodik för att utvärdera dynamiska belastningar hos 

ett fartygsskrov orsakade av vågor. Det har bl.a. resulterat i en 

teknik för att utföra försök i modellskala, vilket visats ge 

noggranna resultat. Detta möjliggör mer optimerade 

fartygskonstruktioner, vidare metodutveckling inom simulering 

och analys av försöks- och simuleringsresultat samt utveckling 

rörande regelverk, hur de används och förbättras. I slutänden 

möjliggör en sådan metodutveckling att kommande 

fartygskonstruktioner kan göras lättare, mer energieffektiva och 

mer anpassade för alternativa framdrivningssätt med bibehållen 

säkerhet. 

 

 

 

 

FoI-samarbeten: 

 Hållbar Sjöfart 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-utförare:    
Sjöfartsverket 
Chalmers tekniska universitet 
Wallenius Marine AB 
KTH 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor: 2 st 
Män 4 st  
 
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Charlott Andersson   
charlott.andersson@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 11 13 
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Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter   
FoI-portfölj Luftfartsområdet  

Inriktningen för portföljen är att, genom finansiering av forsknings- och   

innovationsinsatser, i form av förstudier, projekt och program, bidra till att utveckla och förnya 

luftfartsområdet på ett sådant sätt att det möter omvärldens krav på säkra, effektiva, robusta och 

hållbara flygtransporter samt bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås. Inriktningen utgår 

från LFV, Swedavias, Transportstyrelsen och Trafikverkets respektive ansvarsområden samt övriga 

intressenter som är verksamma inom luftfartsområdet.   

Exempel på startade projekt  

Projektet Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan (OP-FLYKLIM) fas 

2 har som mål att dels förbättra användande av väderprognossystem samt 

meteorologiska återanalyser som stöd åt ruttoptimering och minskad miljöpåverkan, 

och dels att förbättra väderprognosmodeller genom nyttjande av data från 

flygledningssystem (Mode-S EHS data). Det avser att demonstrera nyttjande av 

observationer av vind och temperatur från flygledningssystem. Projektet syftar också 

till att utveckla metodik för beräkning av klimatpåverkan från SLCP specifikt för 

svenska förhållanden genom att vidareutveckla så kallade klimatkostnadsfunktioner, 

koppla dessa till ruttoptimering för att ta fram en teoretisk metodik för 

klimatoptimering av flygrutter och vidare undersöka effekter av klimatoptimeringen 

i en teoretisk regional fallstudie där optimeringen tillämpas i större skala i 

svenskkontrollerat luftrum. 

 

Projektet Fjärrstyrning av bagagescanning samt CSRA övervakning har som mål 

att testa om dagens infrastruktur och teknik medger att flygplatser kan hjälpa 

varandra med granskning av bilder från bagageröntgen på längre avstånd samt 

hantera CSRA (Critical Security Restricted Area) övervakning via fjärrstyrning. 

Projektet har även som mål att validera hur tekniken kan användas på bästa sätt.  

Exempel på avslutade projekt   
IRIS (Icke Raka Inflygningar till Stockholm Arlanda Airport) -

programmet ska avancera forskningsläget inom de olika områden som 

tillsammans är nödvändiga för att minska utsläpp till luft generellt och 

bullerexponering vid inflygning för tätorter i flygplatsens närhet. 

Lösningarna ska med bibehållen eller ökad säkerhet, kapacitet och 

tillgänglighet kunna tillämpas i ett komplext luftrum som det kring 

Stockholm, men väntas också ge synergieffekter som leder till en minskad 

miljöpåverkan vid flygplatser med betydligt lägre komplexitet. Målet är 

att finna hållbara lösningar som i förlängningen kan implementeras i 

driften. Lösningar som har utvecklas inom IRIS-programmet har 

implementerats på Stockholm Arlanda Airport vilket har fått till effekt att 

det antal inflygningar som undviker överflygning av tätort i flygplatsens 

närhet har ökat från enstaka inflygningar till omkring tusen inflygningar 

per år. Eftersom inflygningarna dessutom förkortar flygvägen har 

utsläppen till luft kunnat reduceras i motsvarande omfattning. 

 

Ny teknik har tidigare utvecklats för att radikalt minska risken att 

markfordon utan tillstånd befinner sig på landningsbanan. Projektet 

Arlanda Airport Safety Nets (ASN) visar att den tekniken kan utvecklas 

för ett bredare användningsområde. Tekniken, som bland annat baseras 

på uppkopplade fordon och geofencing, kan användas för att kontrollera 

alla fordonsrörelser inom flygplatsområdet och därmed bidra till en ökad 

säkerhet. 

FoI-samarbeten: 

 Centrum för hållbar 
flygledningsteknik, 
CSA 

 SESAR 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
Luftfartsverket 
KTH 
Swedavia 
SAAB AB 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består 
av: 
Kvinnor: 6 st 
Män 4 st  
 
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Marie Fridolin  
marie.fridolin@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 60 67 
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Övergripande och långsiktigt perspektiv samt 

strategiska samarbeten FoI-portfölj Strategiska initiativ 

Inriktningen för portföljen är utveckling och förnyelse av transportsystemet. Fokus är på den 

kompetensutveckling och förbättrad förmåga att klara omställning och de förflyttningar som är 

nödvändiga för att nå bättre tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Portföljen har ett övergripande 

perspektiv över områden som är verksamhets- och gränsöverskridande och tar hela 

systemperspektivet samt frågor som har ett längre tidsperspektiv än övriga portföljer.  

Exempel på startade projekt  

Självkörande skyttlar på landsbygd är en förstudie som visar på möjligheterna att 

erbjuda säkra och effektiva kopplingar till den linjebundna kollektivtrafiken på landsbygd. 

Fyra områden har pekats ut: regelverk, policy & organisation (1), samhällsnytta, hållbarhet 

& ekonomi (2), teknik & infrastruktur (3) samt användarperspektiv & acceptans (4). En av 

slutsatserna är att det på landsbygden krävs hastigheter över de som idag provas i 

stadsmiljö (10-20 km/h) samt att fordonet också behöver anpassas efter väg- och 

trafikförhållandena på landsbygden. Studien rekommenderar att fokusera på att formulera 

funktions- samt minimumkrav för tekniken, för fordonen samt för den digitala och fysiska 

infrastrukturen på och kring vägen.  

 

Projektet Aktivt resande som drivs tillsammans med Skellefteå och Uppsala kommun 

syftar till att genomföra en förkommersiell upphandling som ska stimulera till 

innovationer och nya lösningar som ökar det säkra och aktiva resandet i det hållbara 

samhället. Projektet förväntas bidra till en hållbar utveckling med utgångspunkt från/i 

enlighet med Agenda 2030. En viktig långsiktig effekt av projektet är förhoppningsvis att 

fler och fler organisationer engagerar sig i säkert och aktivt resande i framtidens hållbara 

samhällen.  

Exempel på avslutade projekt   
Innovationsförmåga för ett hållbart transportsystem - Trafikverket och samverkande 

aktörers processer för innovations- och omställningsförmåga. Syftet med förstudien har 

varit att bidra till att Trafikverkets och transportsektorns innovationsarbete får genomslag 

för omställningen av transportsystemet. Projektet integrerar forskning om innovation från 

tre olika perspektiv: organisation, projekt och värdesystem. Projektet utvecklar konceptet 

innovationsresan för att kunna följa innovationers resa för omställning i olika processer och 

organisatoriskt. Arbetet har avgränsats till Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) och Upphandling och 

från dessa har ”lyckade” innovationsprojekt valts ut, bl.a. Bättre beslutsunderlag 

vinterväghållning, Tyst asfalt och Fyrspår i ABC-regionen. Studien har gett ökad kunskap 

och om hur innovation går till och vilka hinder och möjligheter som finns på vägen. En 

slutsats är att man inte kan tillämpa vanlig projektlogik och att det krävs allokering av 

kritiska resurser som kunskap, personer och kapital.  

Syftet med förstudien Digitaliseringens effekter på transportsystemet har varit 

att öka kunskapen hos beslutsfattare och planerare om befintlig forskning inom 

området med fokus på uppkopplade och självkörande, belysa utmaningar och 

peka på viktiga frågeställningar som i dagsläget saknar tydliga svar. Studien 

bygger på ett antal tekniker inom området och ett urval av vägsträckor/flöden i 

landet. Automatisering (i olika nivåer från platooning till helt förarlösa fordon) 

förväntas bidra till bränslebesparingar, ökad kapacitet i transportsystemet, 

förbättrat flöde, ökad säkerhet, bekvämare resor och minskade förarkostnader. 

Automatiserade fordon kommer troligen först att implementeras i enklare 

trafikmiljöer (ex. på motorvägar) och för godstransporter. Kunskapen behöver 

fördjupas kring sambanden mellan fördelar och nackdelar. System Dynamics 

och Causal Loop Diagrams (CLD:er) kan användas för detta syfte. I det 

utvecklade CLD:et är det tydligt att marginalkostnaden för vägtransporter blir central, och att 

automatisering ser ut att påverka marginalkostnaden så att transportsystemet förskjuts mot en jämvikt 

där antalet fordons-km som körs är högre än idag dvs. stor sannolikhet för ökade emissioner. Den enda 

balanserande mekanismen som identifierats är trängsel.  

FoI-samarbeten: 

 Fordonsstrategisk 
Forskning och 
Innovation – FFI  

 Swedish Electromobility 
Center   

 NordFoU 
programstyrelse 

 Forum för innovationer 
inom transportsektorn 

 Transam  
 Drive Sweden SIP  
 CEDR   
 ERTRAC  
 ERRAC  
 CLOSER  
 Lindholmen SP 
 Energieffektiva 

transportsystem  
programråd   

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    
Parter inom ramen för 
Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation (FFI) 
Lindholmen Science park 
RISE Viktoria AB 
Statens väg- och 
transportforskningsinstitut, 
VTI 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 

Kvinnor: 5 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt:  
Portföljledare Einar Tufvesson  
einar.tufvesson@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 65 50 
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Trafikverket 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123-50 00 

www.trafikverket.se 


