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Forskning och innovation (FoI) är ett viktigt verktyg som ger oss möjlighet  
att utveckla lösningar som bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle.  
Vår FoI-verksamhet omsätter drygt 500 miljoner kronor årligen och omfattar 
alla fyra trafikslagen.

Vi behöver utveckla dagens transportsystem, men även identifiera lösningar 
som kan leda till förnyelse på systemnivå. 

Att kunna verifiera att resultat fungerar i verkligheten är betydelsefullt. 
Därför är det glädjande att vi under 2018 har genomfört flera tester och 
demonstrationer av nya lösningar. Ett exempel är geofencing, där uppkopp-
lade fordon kan styras på olika sätt. Ett annat exempel är lösningar som kan 
bedöma tillståndet på de bärlinor som håller upp järnvägens kontaktledning-
ar. Demonstrationer är en viktig drivkraft för implementering så att resultat 
kommer till nytta i transportsystemet.   

Det är viktigt att vi jobbar med FoI-verktyget inom alla delar av vår verk-
samhet. Vi samarbetar med andra problemägare eller forskningsfinansiärer 
inom gemensamma områden och fokuserar på projekt som ger nytta till 
flera parter. En viktig del är också engagemang inom EU – som exempelvis 
ramprogrammet Horisont 2020, där Shift2Rail inom järnvägsområdet och 
SESAR inom luftfartsområdet ingår. 

Vi gör nu en stor satsning inom godsområdet för att skapa långsiktighet 
i omställningen mot fossilfrihet. Under året har vi etablerat en forsknings- 
och innovationsplattform, Triple F, som tydligt ligger i linje med regeringens 
godstransportstrategi. Plattformen fokuserar på tre utmaningar: ett mer 
transporteffektivt samhälle, energieffektiva och fossilfria fordon och far-
koster samt ökad andel förnybara drivmedel.

Denna rapport ger en överblick av vad FoI-verksamheten åstadkommit  
 under 2018. 

Solna i februari 2019

Susanne Skovgaard  
Chef för Strategisk utveckling

Förord
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Inledning
Vårt FoI-arbete formas efter den verksamhet som följer av vår uppgift. Dess - 
utom har Regeringen gett oss i uppdrag att bedriva forskning och innovation 
inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet. Under året tillkom även möjligheten 
att tillämpa artikel 25 i kommissionens förordning EU 651/2014 GBER, genom 
vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden. 

Verksamheten 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-verksamhet är 
därför central för kunskapsutvecklingen inom vår egen verksamhet, men även 
viktig för akademin och andra institutioner. 

Under året har åtgärder vidtagits för att höja innovationstakten och öka imple-
menteringen av FoI-resultat exempelvis genom användning av förkommersiell 
upphandling samt satsningar på test och demonstration. 

Vår FoI-verksamheten styrs genom tematiskt indelade FoI-portföljer som är an-
passade att möta de utmaningar vi står inför. Portföljerna leds av en styrelse med 
representanter från Trafikverkets verksamhetsområden och i förekommande fall 
med externa ledamöter. FoI-portföljerna för Sjöfarts- och Luftfartsområdet har 
ledamöter från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Energimyndigheten, Luftfarts-
verket (LFV) och Swedavia. Det är viktigt för Trafikverket att samarbeta med 
andra problemägare eller forskningsfinansiärer kring gemensamma områden. 

Under våren 2018 har Riksrevisionen genomfört en effektivitetsgranskning av 
Trafikverkets stöd till FoI. Granskningen fokuserade på det ekonomiadministra-
tiva perspektivet och har föranlett ett utvecklingsarbete för att förbättra arbets-
sätt och dokumentation. 

Under året satsades 539 (577) miljoner kronor fördelat på 562 (641) projekt, 
varav 172 (198) påbörjades och 231 (299) avslutades under året.
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Strategiska initiativ Övergripande och långsiktigt perspektiv samt strategiska samarbeten 

Luftfartsområdet Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter 

Bygga Utformning av vägar och järnvägar med fokus på tid, kostnad och innehåll 

Vidmakthålla Utveckla ett effektivt, modernt och hållbart underhåll av väg och järnväg

Sjöfartsområdet Förnyelse och effektivisering av sjöfartsområdet

Möjliggöra Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor och transporter  

Planera Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en hållbar utveckling av samhället

FoI-portföljernas tematiska indelning

Portfölj/ 
område

Verksamhetsvolym  
miljoner kronor

2018

Verksamhetsvolym 
miljoner kronor

2017

Antal pågående  
projekt 

2018

Antal pågående  
projekt 

2017

Planera 125 155 141 177

Vidmakthålla 102 95 88 93

Möjliggöra 20 18 37 29

Bygga 83 96 188 218

Strategiska initiativ 96 99 21 34

Fossilfria  
gods transporter

1 - - -

Sjöfart 55* 60* 53 54

Luftfart 57* 54* 34 36

Summa 539 577 562 641

Verksamhetsvolym fördelat per trafikslag, miljoner 
kronor

Trafikslag 2018 2017

Trafikslags-
övergripande

114 115

Väg 185 200

Järnväg 132 148

Sjöfart  54* 60*

Luftfart 55* 54*

Summa 539 577

Verksamhetsvolym fördelat per trafikslag, miljoner kronor

Verksamhetsvolym och antal pågående projekt



FORSKNING OCH INNOVATION – ÅRSRAPPORT 2018 9

Resultat från portföljens projekt ska utveckla den övergripande planeringen  
av infrastrukturen omfattande alla de fyra trafikslagen (väg, järnväg, sjö och 
luft) samt planeringen av järnvägs- respektive vägsystemen på kort och lång 
sikt. På kort sikt så att planeringen möter behovet av inflytande och del-
aktighet. 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 vidare bidra till att utveckla underlagen för och effektiviteten 
i planeringen samt samverkansformerna för en ökad integrering av transport-
systemets alla delar i samhällsutvecklingen.

Årets övergripande verksamhet
Under 2018 har ett 40-tal projekt startats i portföljen. Inom några av de 
särskilt prioriterade områden, där vi startat forskning, kan vi konstatera 
att prioriteringen fått ett starkt genomslag, exempelvis rörande sjöfart och 
styrmedel. Arbetet med att ta fram en ny FoI-plan med tydligt beskrivna pri-
oriterade FoI-teman har tillsammans med etableringen av ett utvecklingsråd 
utgjort viktiga delar i utvecklingen av portföljen under 2018. Fokus har varit 
att skapa en starkare involvering och delaktighet från verksamheten och dess 
ledning i allt från inriktning och prioritering av FoI till säkrande av resurser 
och ett nyttiggörande av forskningens resultat. Beträffande FoI-satsningarna 
Shift to Rail, Styrning och styrförutsättningar och Beslutsstöd har ett  
arbete i samspel med verksamhet och ledning genomförts för att utvär dera 
och utveckla nyttiggörande av projektens resultat.

Exempel på avslutade projekt 
Resvaneundersökningar är kostsamma att genomföra och har under flera år 
haft minskande svarsfrekvenser. I projektet Demonstration av och rekom-
mendationer för nya sätt att samla in individuell resvaneinformation har man 
testat nya tekniska lösningar för datainsamling och undersökt hur olika in-
samlingsmetoder kan kombineras. Resultaten visar att resvaneundersökning-
ar kan effektiviseras och under 2019 kommer Trafikanalys i en ny nationell 
resvaneundersökning använda den nya tekniken.

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  2 st. 
Män  7 st. 

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

Planering av ett effektivt  
transportsystem som stöder en  
hållbar utveckling av samhället 
FoI-portfölj Planera

Portföljens största FoI-utförare  

KTH

Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI

Sveriges kommuner  
och landsting 
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Indata till godsflöden. Det fordras och finns en ökad kunskap om befintliga 
godsflöden i stråk och noder för flera geografiska nivåer; internationellt (till 
och från Sverige), nationellt, regionalt och lokalt. Vi kan förbättra underlaget 
för effektivare dialoger mellan näringsliv och myndigheter/kommuner om 
infrastruktursatsningar. Inom en nära framtid kan verklig data istället för 
prognosticerad eller beräknad statistik användas som planeringsunderlag na-
tionellt, regionalt samt lokalt. Tekniska framsteg genom digitalisering, upp-
koppling etc. ger mer korrekta förutsättningar. Detta möjliggör att styrning 
av trafik och infrastruktur kommer att ske alltmer utifrån önskade målnivåer. 

 

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Pär Karlsson 
Portföljledare 
par.karlsson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 91

En utvecklad planering för morgondagens 
hållbara transportsystem 42%

Utvecklade trafikslagsöver-
gripande analyser och tillämpning 
av fyrstegsprincipen 14%

En effektiv och modern 
myndighet 2%

En effektivare  
planeringsprocess 29%

Stärkt samverkan  
i samhällsutvecklar- 
rollen 8%

Volym: 125 Miljoner kronor
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Utveckla ett effektivt, modernt och 
hållbart underhåll av väg och järnväg

Resultaten från portföljens projekt ska bidra till en mer proaktiv, hållbar och 
produktiv underhållsverksamhet som säkerställer robusta vägar och järnvä-
gar. Detta innebär att samverkan mellan fordon, infrastruktur, människa och 
omgivande miljö är viktiga komponenter för portföljen.

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

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

Årets övergripande verksamhet  
Under 2018 har 88 forskningsprojekt varit pågående. Majoriteten av projek-
ten har gått mot målområdena samlad kunskap om anläggnings tillstånd och 
mer transparant underhållsplanering med tydliggjorda effekter. Under året 
har 48 nya projektförslag tagits emot och hanterats inom portföljen, varav 
24 projekt har beviljats medel för att starta. Majoriteten av startade projekt 
utförs inom ramen för samarbetsprogrammen Branschprogram byggnads-
verk i transportsektorn (BBT) och Bana väg för framtiden (BVFF) samt 
Shift2Rail. 

I strävan efter att skapa en sund marknad och gynna innovation har styrelsen 
arbetat med att styra utförandet av FoI-förslagen mot ökat användningen 
av förekommersiella upphandlingar. Styrelsen har också arbetat för att öka 
samarbetet med de forsknings- och innovationsprogrammen som drivs inom 
anläggningsbranschen. Portföljen är t.ex. representerad i ledningsgruppen 
för Vinnovas Innovationsprogram InfraSweden 2030 och har regelbundna 
samordningsmötet med styrelsen för Sveriges Byggbranschens utvecklings-
fond (SBUF). Samarbetet har lett till att flera samfinansierade FoI-projekt 
har startats under 2018. 

Under 2018 har Portföljen också arbetat med kommunikation mot interna 
och externa intressenter. En FoI-dag med temat Digitalisering arrangerades 
i syfte att presentera resultat ett antal forskningsprojekt med bäring mot 
digitaliseringen av väg och järnväg.

Exempel på avslutade projekt 

Prognosstyrd dynamisk vägdrift vinter är ett projekt som syftade till 
att demonstrera en beslutsstödsmodell för förebyggande halkbekämp-
ning som bygger på optimering av halkbekämpningsrutter baserad på 

FoI-samarbeten 

 • Bana väg för framtiden (BVFF)

 • Shift2Rail 

 • Järnvägsgruppen KTH

 • Charmec, Chalmers

 • Järnvägstekniskt centrum (JVTC) 
LTU

 • ECO2 

 • Industrisamarbetet Elkraft 

 • Smarta Elnät 

 • Infra Sweden 2030

 • SAFER

Portföljens största FoI-utförare 
 
Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

Chalmers

Luleå tekniska universitet

Lindholmen science park

FoI-portfölj Vidmakthålla

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  3 st. 
Män  8 st. 
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automatiserad rutt optimering av halkbekämpningsåtgärder. Den automati-
serade ruttoptime ringen görs med hjälp av sträckprognoser baserad på data 
från uppkopplade fordon. Projektet visade en möjlig besparingspotential för 
halkbekämpnings åtgärder med upp till 18 % genom en automatiserad rutt  
optimering av halkbekämpningsåtgärder. 

Projektet Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster har resul-
terat i en modell för optimering av servicefönsters utformning för underhåll 
av järnväg. En optimal utformning anses vara den som sammantaget ger 
bäst påverkan på såväl tågtrafiken som Trafikverkets underhållskostnader. 
Modellen blir ett underlag för att skapa bättre utformade servicefönster och 
därmed fördelar för såväl trafiken som järnvägsunderhållet. Projektet visar 
att det är möjligt att skapa en modell för samtidig planering av servicefönster 
och tåglägen, där värdet av dessa vägs mot varandra för att hitta en optimal 
lösning. Resultatet visar att underhållskostnaderna skulle kunna sänkas med 
detta sätt att planera.

Designkriterier för ballastfria spår har syftat till att ta fram teknisk och 
vetenskaplig grund för kravspecifikation och dimensionering av ballastfria 
spårsystem, i huvudsak avseende dynamiskt verkningssätt. Projekt har resul-
terat i förstärkt kunskap kring ballastfria spårsystem, kopplat till utredningar 
inom teknisk systemstandard för höghastighetsbanor och internationellt 
standardiseringsarbete inom området.

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Samlad kunskap om  
anläggnings tillstånd 41%

Ökad hänsyn till  
Miljö och klimat 12%

Utvecklad  
beställarroll 9%

Hawzheen Karim 
Portföljledare 
hawzheen.karim@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-124 22 46

Volym: 102 Miljoner kronor

Mer transparant 
underhållsplanering 
38%
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Resultat från portföljens projekt ska bidra till väl fungerande och säkra resor 
och transporter i såväl städer som på landsbygd, detta genom att skapa förut-
sättningar för ett robustare transportsystem. Den utveckling som sker inom 
digitalisering, automatisering och elektrifiering skapar även viktiga förut-
sättningar för att kunna möta morgondagens transportbehov. 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 trafikslags-
övergripande perspektiv och hur de olika trafikslagen påverkar och interage-
rar med varandra. Detta innebär att samordning med luftfarts- och sjöfart-
sområdena bör ske kring exempelvis, arbetssätt, metodstöd och teknikstöd 
för trafikledning. Ytterligare områden för samordning över portföljerna kan 
vara automatiserad insamling av data, verktyg för analys samt framtagning av 
beslutsstöd.

Årets övergripande verksamhet 
Året har kännetecknats av kraftig tillväxt av projektförslag inom portföljen. 
De inkomna förslagen har främst varit inriktade mot traditionella områden  
som simulering av trafik och effektivisering av störningshantering som 
trafikinformation. Portföljen kan dock se en viss förändring i ansökningar 
genom med vinkling mot Artificiell Intelligens och Big Data, men även mot 
hur drönare kan nyttjas som plattformar för informationsinhämtning. Under 
året fattades beslut om 18 nya projekt, utifrån de 35 ansökningar som inkom-
mit och hanterats. 

Exempel på avslutade projekt  
Beteendevetenskaplig studie – talad information på järnvägsstationer. Det 
finns en rad olika synpunkter, förslag och önskemål angående högtalarutrop 
på stationer. Många av dem direkt motstridiga till varandra. I takt med att 
tågtrafiken tätnar börjar det dessutom bli ”trångt om tid” för att få plats med 
alla utrop i etern, även när det inte finns störningar i trafiken. I projektet 
beteendevetenskaplig studie – talad information på järnvägsstationer valde 
man att belysa dessa frågeställningar utifrån olika resenärsgrupper (ex. äldre, 
synskadade) men även näringsidkare. Resultaten av genomförda studier 
visade på att högtalarutropen innehåll, längd och formuleringar kan behöva 
förändras.

Waze pilot – Ett samarbete för bättre trafikinformation. Projekt Waze Pilot 
var en kortare och fokuserad studie för att undersöka möjligheter, konse-
kvenser och utmaningar relaterade till datasamarbeten mellan offentliga 
aktörer och privata tjänsteföretag. Resultaten visade på att befintliga data-
samarbeten mellan offentliga aktörer och privata (ofta globala) tjänsteföretag 
ofta utmanar traditionella arbetssätt och kräver nya former av relationer. 
Samtidigt innebär framväxten av digitala ekosystem, digitalisering och 
tillgången till helt nya typer av data stora möjligheter till utveckling av den 
offentliga verksamheten.

FoI-samarbeten 2018 
 • Centre for Traffic Research (CTR)

Skapa förutsättningar för väl fungerande 
och säkra resor och transporter

Portföljens största FoI-utförare 
 
Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

KTH

Linköpings universitet

Uppsala universitet

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  3 st. 
Män  8 st. 

FoI-portfölj Möjliggöra
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Optimala påfartsstrategier för svenska motorvägar. I doktorandprojekt 
 optimala påfartsstrategier för svenska motorvägar har fokus legat på ITS  
och andra tekniskt avancerade metoder, för att åstadkomma minskad träng-
sel på de statliga motorvägarna med hjälp av påfartsreglering. Projektet har 
 fokuserat på Södra Länken som en fallstudie och har beaktat aktuella möns-
ter i reseefterfrågan, samt vävnings problematik. Utifrån mikrosimulering 
har olika analyser med avseende på styrnings strategier (på ramp och/eller 
huvudstråket) genomförts. Målet för projektet har därmed varit att bibehålla 
framkomlighet och samtidigt undvika kapacitets sammanbrott.

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Optimerade 
trafikflöden 43%

Effektivare hantering 
av störningar 25%

Säkrare och mer 
miljövänliga förare 0%

Mer användbar trafik- 
information och säkrare 
prognoser 3 2%

Jörgen Frohm 
Portföljledare 
jorgen.frohm@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 54 28

Volym: 18 Miljoner kronor
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Resultat från portföljens projekt ska bidra till att investeringsverksamheten 
kan bygga infrastrukturanläggningar som bidrar till ett långsiktig hållbart 
transportsystem. Systemet står inför stora utmaningar vad gäller omställ-
ningen till ett fossilfritt transportsystem, en robust och säker infrastruktur i 
det digitala samhället, samt ett effektivt och sammanhållet transportsystem 
som är jämställt och inkluderande.

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

Ny kunskap för att ta fram affärsmodeller som bidrar till att livscykelper-
spektivet och rätt kvalitet inkluderas är viktiga. Initiativ som utvecklar och 
förklarar potentialen i digitaliserad data och objektbaserade modeller är 
önskvärda. Förslag som hanteras ska handla om byggandet av infrastruktu-
ranläggningar vilket avser planläggning, projektering, byggande och överläm-
nande av anläggning till drift och förvaltning. Projektförslagen ska omfatta 
områden där investeringsverksamheten behöver förbättra sin förmåga. Det 
förväntade resultatet av forskning och innovation är att effektiviteten i byg-
gande höjs, att klimatbelastningen minskar och att vi får en digitaliserad och 
säker anläggning väl anpassad till omgivningen.

Årets övergripande verksamhet 
Portfölj Bygga har haft ett stort antal ansökningar av projekt under 2018. 
Innehållet i portföljen är sedan lång tid tillbaka inriktat mot traditionella 
teknikområden inom anläggningsbranschen. Vi kan dock se en viss föränd-
ring i ansökningar med vinkling mot innovativa affärsmodeller och upphand-
lingar av olika entreprenadformer. Inom miljöområdet har vi ansökningar 
inom biologisk mångfald samt människors hälsa. Ansökningarna speglar vår 
omvärld då förslag inriktas både mot digitalisering och säkerhet. Under året 
har ett nytt målområde inom säkerhet formulerats. Området omfattar hälsa, 
trygghet, trafiksäkerhet och samhällssäkerhet. Under året har en modell för 
bedömning/värdering av ansökningar tagits fram. Modellen ger styrelseleda-
möter möjlighet att göra en värdering inför beslut om projektstart.

Exempel på avslutade projekt   
I projektet Nya material för säkra vägbeläggningar för cyklister och fotgängare 
har tester utförts både vad gäller stötupptagning och cyklisters upplevelse av 
att färdas på underlaget. Studierna har visat positiva resultat och materialen 
bedöms nu vara mogna att prövas i pilotförsök i intresserade kommuner. Be-
läggningar med förbättrad stötdämpning kan göra trafikmiljön mer förlåtande 
och därmed bidra till att färre oskyddade trafikanter dödas eller skadas. 

I projektet Solenergi har fem anläggningar med olika storlek och använd-
ningsområden utrustats med solceller. Bland annat har en tunnel längs E18 
utanför Enköping försetts med elenergi från ett antal kiselsolceller. Testerna 
har visat goda resultat och påvisat hur vi kan nyttja solenergi för att energi-
effektivisera våra anläggningar och även spara pengar.

FoI-samarbeten 
 • Bergteknisk forskning, BEFO 

 • Branschprogram byggnadsverk i 
transportsektorn, BBT

 • Branschsamverkan i grunden, BIG 

 • Smart built environment, SBE

Utformning av vägar och järnvägar med 
 fokus på tid, kostnad och innehåll 

Portföljens största FoI-utförare 
 

KTH

Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

Luleå tekniska universitet

Uppsala universitet

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  6 st. 
Män  7 st. 

FoI-portfölj Bygga
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I projektet The Iron Triangle har sambanden mellan parametrarna tid 
(T), kostnad (K) och innehåll (I) undersökts för att förstå hur de kan driva 
produktivitetsutvecklingen i anläggningsprojekt. Idén bygger på att produk-
tivitet beräknas som kvoten mellan resultat (I) och resursåtgång (T och K). 
Projektresultaten pekar ut den låga förutsägbarheten inför byggandet och att 
den process i vilken byggprojekt realiseras inte behandlas som den helhet det 
är som främsta hinder för en hållbar produktivitetstillväxt. För att komma till 
rätta med detta föreslås att den TKI-modell som tagits fram i projektet, och 
som illustrerar hur tid, kostnad och innehåll interagerar, kommer till använd-
ning samt att arbetet med implementering av LCC-synsättet prioriteras upp 
och förstärks.

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Ökad produktivitet  
och innovation 78%

Ökad fokus på LCC 16%

Ökad hänsyn klimat 
och miljö 6%

Charlott Andersson 
Portföljledare 
charlott.andersson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 13

Volym: 96 Miljoner kronor
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Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt ökad 
efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart 
transportsystem. Det förutsätter en förnyelse och effektivisering av trans-
portsystemets alla delar, inklusive sjöfarten, samt dess roll och funktion i ett 
sammanhållet transportsystem. Portföljen behandlar forskningsfrågor som 
berör exempelvis teknikutveckling, operativ effektivisering och underlag för 
nya typer av affärsmodeller.

Portföljen syftar till att finansiera behovsmotiverad forskning, innovation 
och demonstration av hög vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och industri-
ell relevans inom sjöfartsområdet. Det innefattar utveckling av ny kunskap 
inom sjöfartsområdet som bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls. 
I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 
lyfts fram att sjöfarten behöver anpassas till fossilfrihet och bättre integreras 
i samhällsplaneringen, samt bli säkrare och effektivare genom digitalisering.

Årets övergripande verksamhet 
Året kännetecknades av fördjupad dialog med intressenter inom sjöfartsom-
rådet. I februari genomfördes ett dialogmöte med fokus på prioriteringar i 
portföljens målområden och i ett branschprogram som portföljen avser att 
etablera. I juni höll portföljen sin första forsknings- och innovationsdag med 
drygt 60 deltagare och medverkan från bl.a. EU-kommissionen, Viking Line 
och branschens företrädare. 

I våras publicerades en förkommersiell upphandling för branschprogrammet 
”Innovation för hållbar sjöfart”. Målsättningen är att branschprogrammet ska 
stimulera utvecklingen mot en mer långsiktig samverkan inom forskning och 
innovation mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi. Programmet ska 
löpa under 10 år och Trafikverket avser att delfinansiera det med ca 10 miljo-
ner kronor om året. 

Under året fattades beslut om 22 nya projekt. Sammanlagt behandlades 
40 ansökningar. 

Exempel på avslutade projekt  
Inom projektet STM Validation Project har det genomförts en stor demon-
stration av konceptet STM (Sea Traffic Management). En storskalig testbädd 
bestående av 300 fartyg, 15 hamnar och 5 landcentraler (VTS) både i Norden 
och Medelhavet har tagits fram och testats i existerande verksamhet. Projektet 
har framgångsrikt validerat ett globalt, säkert system för flera olika tjänster 
ombord och på land, varav Sverige och Sjöfartsverket har infört tre operativa 
tjänster.

Projektet Energilagringsystem och plugin hybrid fartyg syftade till att utveckla 
och demonstrera ett innovativt energilagringssystem på ett befintligt Ropax- 
fartyg tillhörande Stena line. Det preliminära resultatet visar att den nya tekni-
ken kommer att minska koldioxidutsläppen med cirka 1 500 ton per år, vilket 
motsvarar koldioxidutsläppen från ca 600 bilar som kör 15 000 km.

Förnyelse och effektivisering  
av sjöfartssystemet 

Portföljens största FoI-utförare 

Sjöfartsverket

KTH

RISE Viktoria AB

SSPA Sweden AB

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  2 st. 
Män  5 st. 

FoI-portfölj Sjöfartsområdet
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

 

e-Maritime 36%

Infrastruktur 
och teknik 14%

Sjösäkerhet 14%

Vintersjöfart/ 
Arktiska frågor 4%

Sjöfartens externa 
förutsättningar 5%

Kompetens och 
kapacitetsfrågor 7%

Uthålliga maritima 
transporter/Miljö 20%

Emil Fastén 
Portföljledare 
emil.fasten@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 63 08

Volym: 60 Miljoner kronor
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Inriktningen för portföljen är att, genom finansiering av forsknings- och 
innovationsinsatser, i form av förstudier, projekt och program, bidra till att ut-
veckla 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 för portföljen utgår från 
LFV, Swedavias, Transportstyrelsen och Trafikverkets respektive ansvars-
områden inom luftfartsområdet samt övriga intressenter som är verksamma 
inom området. 

Årets övergripande verksamhet
Styrelsen har gjort en kartläggning och GAP-analys av portföljens innehåll 
kopplat till målområdena, ATM (Air Traffic Management), Flygplats och Luft-
fart och samhälle. Det målområde som fått ökat fokus under året är ”Luftfart 
och samhälle”. Vidare har arbetssättet gällande granskning av projektförslag 
utvecklats genom att även externa intressenter anlitas vid granskning.

Det pågående FoI-samarbetet Centrum för hållbar flygledningsteknik (CSA) 
har förhandlats om under året och en breddning har skett i form av ett ökat 
engagemang från flera universitet. 

Exempel på avslutade projekt 
Obemannat flyg är redan idag en verklighet i svenskt luftrum och det är viktigt 
att se till att luftrummet nyttjas på bästa sätt då det är en begränsad resurs. 
Projektet UTM 50 Trafikledning tjänster samhälle har tagit fram en interaktiv 
visualisering och demonstrerat hur framtida drönartrafik i staden Norrkö-
ping kan hanteras. Projektet har fokuserat på att identifiera utmaningar och 
lösningar för en mer automatiserad trafikledning och övervakning av drönar-
trafik. Studier har gjorts av påverkan på dagens flygtrafikledning, särskilt vid 
flygplatser nära städer, liksom behovet av regleringar. Resultaten är värdefulla 
för att kunna bereda den kraftigt ökande delen obemannat flyg tillgång till 
luftrummet på ett säkert och effektivt sätt.

OPFLYKLIM (Optimering av flygrutter för minskad klimatpåverkan) är en 
förstudie som kartlagt kunskapsläget inom flera områden som har betydel-
se för möjligheterna att minska flygets klimatpåverkan. Målet var att ge en 
samlad bild av kunskapsläget kring hur flygets utsläpp, inklusive introduce-
rade k-strimmor och cirrusmoln, påverkar klimatet, och om möjligheten att 
minska flygets klimatpåverkan genom alternativa flygrutter vilket i framtiden 
kan leda till att minska klimatpåverkan från svensk flygtrafik. Dessutom har 
man inom förstudien sammanfattat hur man i Europa börjat använda infor-
mation från flygledningssystem för att förbättra väderprognoser. Vidare har 
för en testperiod flygledningsdata levererats från Luftfartsverket till SMHI 
och man har vid SMHI visat att man kan hantera dessa data och använda dem 
i väderprognosmodellen man använder. Ett naturligt nästa steg är att komma 
överens om formerna för att etablera en realtidsdataström av flygledningsdata 
från Luftfartsverket till SMHI. Förstudien har levererat en rapport i form av 
en sammanställning av kunskapsläget kring flygets utsläpp och en rapport 
rörande nyttjande av flygledningsdata i Europa samt första studier vid SMHI.

FoI-samarbeten 

 • Centrum för hållbar flyglednings- 
teknik, CSA

 • SESAR 

Säkra, effektiva, robusta och 
hållbara flygtransporter 

Portföljens största FoI-utförare 

Luftfartsverket

KTH

Swedavia 

SAAB AB

FoI-portfölj Luftfartsområdet

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  6 st. 
Män  4 st. 
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Idag uppskattas det finnas 400 000 fjärrstyrda luftfarkoster – drönare – i  
det svenska luftrummet och antalet väntas öka väsentligt de närmaste åren. 
Det rör sig om en innovativ bransch som i snabb takt skapar nya affärsidéer. 
Statliga och privata aktörer, kommersiella och icke kommersiella, vill i allt 
högre utsträckning använda drönare i sin verksamhet. Projektet Riskanalys  
av konsekvenser av att tillgängliggöra luftrummet för drönare har genom  
en serie av workshops, tillsammans med myndigheter och drönar operatörer, 
tagit fram ett förslag på en modell som kan användas av Transportstyrelsen  
i sin roll att ge tillstånd för drönare. Projektet möjliggör därmed drönarverk-
samhet samtidigt som hänsyn tas till luftrummets komplexitet och en säker 
luftfart för alla även framöver. 

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

ATM – Air traffic 
management 63%

Flygplats 21%

Luftfart och 
samhälle 16%

Marie Fridolin 
Portföljledare 
marie.fridolin@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 60 67

Volym: 57 Miljoner kronor
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Inriktningen och planen för portföljen är utveckling och förnyelse av trans-
portsystemet. Fokus är på den kompetensutveckling och förbättrad förmåga 
att klara omställning och de förflyttningar som är nödvändiga för att nå bättre 
tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Portföljen kompletterar övriga portföljer 
genom att ha ett mer övergripande perspektiv över områden som är gränsö-
verskridande eller tar hela systemperspektivet samt frågor som har ett längre 
tidsperspektiv. För att få ett bredare perspektiv finns extern representation 
i portföljstyrelsen.

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

Årets övergripande verksamhet 
Portföljen har fokuserat arbetet 2018 på att precisera beskrivningen av 
FoI-planen. I detta ligger att vi behöver öka kunskapen och förmågan inom 
digitaliseringens och automationens möjligheter, hållbar energiförsörjning, 
social hållbarhet samt samarbeten i komplexa utvecklingsfrågor, exv. kompe-
tensbehovet och kompetensförsörjningen i ett alltmer digitaliserat transport-
system och samt innovations- och omställningsförmåga. Under året har flera 
ansökningar bedömts och beviljats i ovanstående frågor. 

Exempel på avslutade projekt  
Gamification som verktyg för organisatoriskt lärande, verksamhetsutveckling 
och samverkan – en förstudie. Syftet med förstudien var att beskriva förut-
sättningar, villkor och relevanta nytto-områden för gamification i Trafikver-
ket och transportsystemet. Resultat av förstudien ligger till grund för fördju-
pade FoI-insatser avseende gamification som möjligt verktyg för lärande och 
samverkan hos individer och grupper, samt för organisationens förmåga att 
utföra sitt uppdrag. Forskningen kring organisatoriska effekter av gamifica-
tion är ett område som behöver utvecklas. I studien beskrivs några av de 
initiativ som tagits inom Trafikverket i syfte att utveckla verksamheten med 
hjälp av gamification, bland annat inom områdena asset management, 
åtgärdsvalsstudier och upphandling. Gamification inom offentlig sektor är en 
tämligen ny företeelse och möjligheten att följa och ta del av kommande 
utvärderingar av utvecklingsarbetet inom Trafikverket torde vara av stort 
intresse för många aktörer utanför myndigheten.

Förstudie – Elproduktion i anläggningen, möjligheter och Trafikverkets roll. 
Projekts syfte var att ge ett underlag inför beslut om hur Trafikverket ska gå 
vidare i fråga om storskalig elproduktion från solceller i deras anläggningar.

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 

Övergripande och långsiktigt perspektiv 
samt strategiska samarbeten

Portföljens största FoI-utförare 

Parter inom ramen för  
Fordonsstrategisk Forskning
och Innovation (FFI)

RISE Viktoria AB

Högskolan i Gävle

FoI-portfölj Strategiska initiativ

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  4 st. 
Män  9 st. 
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Projektet har tittat på typer av solcellsanläggningar som skulle kunna vara 
intressanta för Trafikverket, deras tekniska potential till elproduktion, tekniska 
och juridiska hinder för installation och drift, lämpliga affärsmodeller, lönsam-
het ur företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt perspektiv, Trafikverkets 
roll, internationella erfarenheter samt vidare behov av utredning.

Den tekniska potentialen till produktion längs statliga vägar och järnvägar 
ligger enligt rapporten på en årlig energiproduktion i solcellsanläggningar på 
0,8-1,4 TWh vilket motsvarar 30 till 50 procent av den el som Trafikverket 
köper in inklusive den till tågdrift. 

Primärt är det mest intressant med solcellsanläggningar där Trafikverket 
själv har hög egen förbrukning. Då kan Trafikverkets egna nät användas för 
inmatning. Det innebär att t.ex. solcellsanläggningar integrerade i buller-
skydd för järnväg har en bra potential även om de stora anläggningarnas 
placering begränsas av att de bör placeras på platser nära en omformarsta-
tion. Jernhusens depåer har också bra potential om kontaktledningen eller 
närliggande omformarstation matas. Solceller kan även integreras i buller-
plank längs vägar men eftersom Trafikverket själv inte har så stor förbruk-
ning måste ett anslutningsavtal tecknas med nätägaren. I framtiden kan även 
solcellsanläggningar invid framtida elvägar ha bra potential. 

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Fordonsstrategisk Forskning 
och innovation forsknings- 
programmet FFI 80%

Strategiska samarbeten 7%

Bortom horisonten 4%

Övrigt 3%

Agenda 2030 och 
transportpolitik 6%

Volym: 99 Miljoner kronor

Einar Tufvesson 
Portföljledare 
einar.tufvesson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 65 50
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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