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Sammanfattning 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket samt 
Transportstyrelsen att med utgångspunkt i en samlad beskrivning av respektive myndighets 
forsknings–  och innovationsverksamhet, gemensamt utreda på vilka områden och på vilket 
sätt som myndigheterna bör samarbeta om FoI-insatser. Trafikverket har svarat för 
samordning samt den samlade redovisningen av uppdraget som utförts gemensamt av 
Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Transportstyrelsen.  

Den 1 maj 2013 erhöll myndigheterna nya likalydande regeringsinstruktioner om att 
respektive myndighet ska svara för FoI som motiveras av dess uppgifter vilket också är en 
utgångspunkt för genomförandet av uppdraget.  

Transportmyndigheterna redovisar var för sig pågående FoI och den inriktning för framtida 
FoI som respektive myndighet ser behov av samt de resurser som krävs för detta. 
Redovisningarna utgår från en övergripande behovsbild i fem perspektiv:  

• Ett energieffektivt transportsystem  

• Urbana transporter  

• Långväga gods– och persontransporter  

• Robusthet  

• Metoder och processer  

Slutsatser och Rekommendationer 

De identifierade behoven innebär ett väsentligt ökat resursbehov jämfört med de resurser 
som transportmyndigheterna använder för FoI i dagsläget, speciellt för Sjöfartsverket och 
Luftfartsverket. För åren 2014–2016  är det årliga resursbehovet för FoI 530–650 mkr för 
Trafikverket, 100–250  mkr för Sjöfartsverket, 90–150 mkr för Luftfartsverket och ca 5 mkr 
för Transportstyrelsen. Resursbehoven bedöms öka något under påföljande år. 
Finansieringsspannet motsvarar de behov som redovisas i denna rapport för respektive 
myndighet, där lägsta siffran är miniminivå och högsta är önskad nivå. 

Sjöfartsverket och Luftfartsverket har för närvarande ingen offentlig finansiering av FoI 
förutom de begränsade medel (35 respektive 5 miljoner) som anvisats av regeringen via 
Trafikverket 2013. Regeringen anser det olämpligt att avgiftskollektiven används för att 
finansiera FoI och det finns även andra omständigheter som kan begränsa detta, t ex EU-
förordningar och konkurrenssituationen. För Trafikverkets del används ordinarie anslag för 
FoI-verksamheten. Transportstyrelsen kan använda den skattefinansierade delen av 
myndighetens anslag för FoI. Myndigheterna rekommenderar att huvuddelen av den FoI som 
myndigheterna ska svara för måste finansieras genom anslag direkt till respektive myndighet.  

I de instruktioner om FoI som regeringen beslutat om gällande från 1 maj 2013, har alla fyra 
transportmyndigheterna fått likartade instruktioner om FoI – ”ska svara för forskning och 
innovation som motiveras av myndighetens uppgifter”. Trafikverket har därutöver fått 
uppdraget att följa, dokumentera forskning och innovation inom transportområdet och 
Sjöfartsverket ska göra motsvarande inom sjöfartsområdet. 

Luftfartsverket och Transportstyrelsen har inte fått något motsvarande bevakningsuppdrag. 

Det finns därmed en otydlighet avseende bevakningsansvaret för FoI. Myndigheternas syn är 
att bevakningsansvaret att följa och dokumentera FoI, ska följa ansvaret för FoI. Det skulle 
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innebära att även bevakningsansvaret gäller sådan FoI som motiveras av respektive verks 
uppgifter och verksamhetsmål. Myndigheterna ser därför ett behov av att tillsammans med 
uppdragsgivaren tydliggöra vad bevakningsansvaret för FoI innebär. 

Myndigheternas förslag om finansiering och bevakningsansvar för FoI är i linje med 
Nylanders rapport (Mer innovation ur transportforskning, SOU 2010:74).  

Myndigheterna avser att bilda ett gemensamt FoI-råd. Rådets primära uppgift kommer att 
vara att säkerställa samordning av myndigheternas FoI-verksamhet, att FoI av myndighets-
gemensamt intresse initieras och genomförs samt att alla myndigheter ges möjlighet att 
påverka prioritering och innehåll i den trafikslagsövergripande FoI som ingår i Trafikverkets 
uppdrag. Rådet är samtidigt en resurs i utvärdering och uppföljning av verksamheten och 
möter därmed de önskemål som kommit fram i utredningen om kvalitetssäkring av FoI inom 
offentlig verksamhet. Rådet består av 7–8 personer; representanter för varje myndighet och 
kompletterat med extern kompetens inom forskning, entreprenörskap och industriell 
verksamhet. 

Myndigheterna har identifierat ett antal områden inom vilka det finns gemensamma behov 
av FoI och potential för samverkan kring FoI-insatser. Myndigheterna kommer att arbeta 
vidare med att utveckla, precisera och konkretisera frågeställningarna. Områdena är:  

• Ett energieffektivare transportsystem med minskad negativ miljöpåverkan 

• Anpassning av transportsystemet till transportpolitiska mål genom styrmedel, 
policys och regelverk 

• Samhällsekonomisk effektivitet 

• Människans förutsättningar och begränsningar 

• Funktionell användning av trafikslagen i samverkan – sammodalitet 

• Effektiv användning av transportsystemet genom trafikledning och styrning 

Samarbetet mellan myndigheterna samt med andra berörda offentliga och privata aktörer 
avser myndigheterna utveckla genom att samordna myndigheternas FoI-planer och program 
samt gemensamt medverka till initiering och utveckling av kreativa utförarmiljöer (Triple 
Helix). Befintliga fora ska i största möjliga utsträckning användas för att utveckla samarbetet 
mellan myndigheterna och andra aktörer. Det bredare myndighetssamarbetet och samverkan 
inom trafik- och transportrelaterad FoI i TRANSAM och teknikplattformsgrupperna ska tas 
tillvara och vidareutvecklas. Om Forum för Innovation utfaller gynnsamt efter testperioden 
ska myndigheterna verka för att initiativet permanentas. 

Resultaten från myndigheternas forsknings–, utvecklings och innovationsverksamhet kan få 
ökad spridning och tillämpning genom att nyttja existerande och kommande FoI-samarbeten 
som plattformar. Myndigheterna ska också i möjligaste mån satsa aktivt på demonstrations-
plattformar för att illustrera tillämpningar av nya och alternativa lösningar. Myndigheterna 
avser att etablera gemensamma former/metoder för att bedöma implementeringspotentialen 
hos FoI-förslag, utveckla nya metoder och verktyg för att underlätta implementering samt 
utforma gemensamma uppföljningsmetoder för att bedöma om pågående projekt faktiskt 
leder mot implementering. Myndigheterna ska säkerställa rapportering av offentligt 
finansierade FoI-projekt i nationella och internationella databaser. 

Inhämtande av internationella kunskaper och erfarenheter avser myndigheterna bedriva mer 
effektivt genom prioritering och fokusering av svenskt deltagande i EU-projekt och program-
arbete, internationella FoI-projekt och verksamheter. Myndigheterna avser säkerställa att 

5 
 



kunskaps– och erfarenhetsinhämtning i internationella aktiviteter systematiskt åter-
rapporteras till svenska intressenter. Transportmyndigheterna avser utveckla sin samverkan 
inom omvärldsbevakning för trafikslagsövergripande FoI, förutom den omvärldsbevakning 
som krävs inom respektive myndighet. 

Myndigheterna kommer att bidra till ett mer systematiskt lärande och kompetensutveckling 
inom transportsektorns olika delar genom att bidra till att det finns väl fungerande utförar-
miljöer inom relevanta FoI-områden och genom att stimulera kontinuitet i relevanta och 
efterfrågade utbildningar. Myndigheterna kommer vidare att stimulera kunskaps- och 
erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna och näringsliv och akademi i s.k. Triple Helix-
samverkan. Vidare ska kunskapsutvecklingen initieras och bedrivas i samråd med transport-
sektorns övriga aktörer i syfte att säkerställa relevans, efterfrågan och implementerbarhet. 
Myndigheterna kommer att i möjligaste mån öppna infrastrukturerna för fullskaliga tester 
och demonstrationer och tillgängliggöra grunddata för analyser och nya tillämpningar. 
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Utgångspunkter och förutsättningar 

Regeringens uppdrag 
Regeringen har uppdragit åt Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket samt 
Transportstyrelsen att med utgångspunkt i en samlad beskrivning av respektive myndighets 
forsknings– och innovationsverksamhet, gemensamt utreda på vilka områden och på vilket 
sätt som myndigheterna bör samarbeta om FoI-insatser för att på ett effektivare sätt bidra till 
förnyelsen av transportsystemet. 

I uppdraget ingår att redovisa: 

• behov av, mål för och inriktning av pågående och planerad FoI inom respektive 
myndighets ansvarsområde. 

• behov av, mål för och inriktning av förslag på gemensamma insatser och kraftsamling 
för viss forsknings–, utvecklings– och innovationsverksamhet, 

• hur samarbetet mellan myndigheterna samt med andra berörda offentliga och privata 
aktörer bör utformas, 

• hur resultaten från myndigheternas forsknings–, utvecklings– och innovations-
verksamhet kan få ökad spridning och tillämpning, 

• hur ett mer systematiskt och kontinuerligt inhämtande av internationella kunskaper 
och erfarenheter kan organiseras och drivas, 

• hur myndigheterna kan bidra till ett mer systematiskt lärande och kompetens-
utveckling inom transportsektorns olika delar samt 

• förslag på hur ett gemensamt vetenskapligt råd bör organiseras och drivas. 

Därutöver har Näringsdepartementet önskat en redovisning av kostnader för FoI hos 
transportmyndigheterna för åren 2012 0och 2013. Redovisningen ska vara uppdelad på 
kostnadsslag. Redovisningen återfinns i avsnittet Kostnader uppdelat på kostnadsslag 
2012–2013. 

Trafikverket ska svara för samordning samt den samlade redovisningen av uppdraget. 
Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2013 

Genomförande 
Arbetet har skett i en arbetsgrupp under överinseende av en styrgrupp, båda med 
representanter från de fyra myndigheterna. 

Näringsdepartementet har vid ett mötestillfälle med styr– och arbetsgrupp förtydligat 
regeringsuppdraget och samtidigt givit tilläggsuppgift att redovisa transportmyndigheternas 
kostnader för FoI fördelat på kostnadsslag för åren 2012 och 2013. 

Samråd har skett vid ett tillfälle (23 april 2013) med företrädare för Vinnova, VTI, 
Statskontoret, Trafikanalys, Energimyndigheten, SKL och FORUM för innovationer i 
transportsektorn. 

Redovisningen av mål och inriktning samt resursbehov inom respektive myndighets 
ansvarsområde har genomförts av myndigheterna var för sig.  
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Definition av FoI 
För FoI-samarbetet har transportmyndigheterna valt att gemensamt definiera forskning, 
utveckling, innovation och demonstration. Transportmyndigheterna utgår från de följande 
översiktliga definitionerna: 

Forskning är en systematisk verksamhet för att öka det samlade vetandet, att utnyttja detta 
vetande för nya användningsområden och för att åstadkomma nya eller förbättrade 
produkter, system eller metoder. 

Utvecklingsarbete utnyttjar systematiskt och metodiskt tidigare forskningsresultat och 
vetenskaplig kunskap för att åstadkomma nya produkter, nya processer, nya system eller 
väsentliga förbättringar av dem som redan existerar. Det kan handla om utveckling av en 
teknisk lösning likaväl som administrativ, ekonomisk eller organisatorisk lösning.  

Demonstration kan erbjuda möjligheter att visa nya koncept, ny teknologi eller tjänster i 
”drift”. Syftet med demonstrationen kan vara flerfaldigt; att verifiera en lösnings tekniska 
funktion, att verifiera utförarens förmåga att driftsätta lösningen eller att verifiera nyttan 
med lösningen, dvs. att lösningen möter ett behov och att någon vill betala för de  

En innovation innebär en ny produkt, tjänst eller process, ny organisation av verksamheter 
eller nya marknader, alternativt nya kundbehov. En innovation är kopplad till nyttiggörande, 
den innehåller något nytt eller bygger på gamla kunskaper som används på ett nytt och 
innovativt sätt. En innovation finns först när lösningen nått ut till marknaden eller skapar 
upplevd nytta i brukarledet. Man kan säga att en innovation är en utnyttjad kompetens-
baserad konkurrensfördel.  

FoI kan för myndigheternas del också omfatta aktiviteter som stöd till kompetenscentra, 
omvärldsbevakning eller deltagande i nationella och internationella processer/fora med en 
stark koppling till trafikslagens och transportsystemets förutsättningar, utmaningar och 
behov.  

Exempel på konceptuella modeller för FoI  

Innovationsprocessen 

Innovationsprocessen beskrivs oftast som en kedja av aktiviteter från problemidentifiering 
till en färdig lösning som görs tillgänglig på en marknad (och efterfrågas) eller nyttiggörs 
direkt i någon verksamhet. 

De olika stegen i kedjan kan beskrivas på lite olika sätt. FoI-processen är dock inte komplett 
förrän lösningen de facto nyttiggjorts, dvs. börjat användas i en operativ verksamhet och 
dessutom konstaterats generera de nyttor som förväntats. Det sista s.k. implementerings-
steget kan ofta innebära relativt stora kostnader. 
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Innovationskedjan som den illustrerats i Sjöfartsforums strategiprocess (2012)1 

Livscykelmodeller 

Inom luftfarten tillämpas strikta modeller för mognadsgrad som stöd igenom hela 
innovationsprocessen och hela livscykeln. Dessa definierar hur ett behov och en idé att möta 
denna, utvecklas, testas, standardiseras osv. Till varje fas kopplas krav och mätbarhet som 
stöd för att gå från en fas till en annan.  

Validerigsmodellen (E-OCVM2) är standard inom ATM3 FoI i Europa och även ett krav inom 
EU-projekt. Modellen inkluderar en 7-gradig livscykelmodell (mognadsgradering). TRL - 
Technology Readiness Level är annan modell som används bl a inom luftfartsområdet, 
speciellt inom tillverkningsindustrin (se även TRL-skalan nedan). 

FoI-begreppet sträcker sig t o m TRL T7 respektive till E-OCVM V4. Notera dock att 
exempelvis Luftfartsverkets FoI-projekt och EU:s SESAR-program idag endast inkluderar 
nivåerna fram till V3.  
 

 

1 http://www.maritimeforum.se/strategiprocessen.html 
2 European Operational Concept Validation Methodology 
3 Air Traffic Management - Flygtrafikledning 
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Figuren visar livscykelmodellerna som används inom bl a luftfarten – överst TRL och nederst E-
OCVM 

TRL-skalan, Technology Readiness Level (TRL), är en 
beteckning för en teknologisk mognadsgrad och 
tillhörande teknologisk risk. Inom forskningsintensiva 
verksamheter används teknikmognadsnivåer för att 
bekräfta vilka aktiviteter som behövs för att 
implementera forskningsresultaten i nya produkter och 
processer. 

Begreppet har sitt ursprung i den amerikanska 
rymdflygstyrelsen NASA och är numera obligatoriskt för 
arbete åt exempelvis amerikanska och brittiska 
försvarsdepartementen och är även vedertaget inom 
flygindustrin och andra forskningsintensiva branscher med 
högra krav på verifiering och validering. 
  
Figuren illustrerar den s.k. TRL-skalan enligt NASA´s 
definition (Wikipedia) 

Trafikverkets FoI-modell 

I Trafikverkets modell för FoI redovisas förenklat hur en värdeskapande kedja av aktiviteter 
var för sig, eller tillsammans i iterativa processer, möter aktörernas behov av utveckling och 
förnyelse genom att utveckla lösningar som bidrar till önskvärda effekter. 

 

 

Figuren visar modell för FoI som används inom Trafikverket 

Utmaningar för FoI-verksamheten 

Främja sammodaliteten inom transportsystemet 

Transportsystemet är uppbyggt av skilda delar. Men det är systemets samlade förmågor som 
till slut är avgörande för framgång och resultat i transportarbetet. För att förbättra till-
gänglighet och tillförlitlighet måste de olika trafikslagen fungera väl, både var för sig och i 
samverkan med varandra. Detta sätter fokus inte bara på lösningar inom varje trafikslag utan 
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också på logistiklösningar för noder och terminaler där omstigning och omlastning sker. 
Ökad sammodalitet ökar möjligheterna för näringsliv och medborgare att finna transport-
lösningar som är effektiva, miljöanpassade och säkra. En ökad samverkan baserad på 
nytänkande kring informationsdelning är en central aspekt.  

Effektivisera transporterna och fordon/farkoster inom varje trafikslag 

Varje trafikslag måste bidra till hållbarheten inom transportområdet genom att förbättra sin 
egen prestanda, ur tillgänglighets–-, miljö–, effektivitets– och säkerhetsperspektiv och för att 
möta de utmaningarna som transportsystemet står inför. Ständiga förbättringar av 
transporter och transportbärare är en av grunderna för effektivisering inom såväl industri 
som offentlig förvaltning.  

Vårda och utnyttja den infrastruktur som finns 

Inom delar av transportsystemet råder kapacitetsbrist. Inom andra delar är kapaciteten god. 
Genom åren har investeringar för motsvarande flera tusen miljarder kronor lagts ned i 
offentligt finansierad infrastruktur. Att möta kapacitetsbristen med nya investeringar är 
mycket kostsamt och tar lång tid. Därför måste vi söka lösningar och alternativ som nyttjar 
befintlig infrastruktur och verkar för ökad kapacitet bl.a. genom ökad samverkan mellan 
trafikslagen (steg 1, 2 och i viss mån steg 3 inom 4-stegs-principen). 

Triple Helix-samverkan 

För att nå de transportpolitiska målen, hantera klimat– och miljöutmaningar, flytta fram 
positionerna i transportsystemets säkerhetsarbete och anta de omedelbara utmaningar som 
ligger i förändrade regalsystem krävs nya typer av nära samverkan mellan alla aktörer. 
Industri, myndigheter och akademi måste hjälpas åt för att säkerställa den förnyelse som 
behövs inom trafikslagen och inom transportsystemet som helhet. Triple Helix-samverkan är 
en viktig plattform för informationsspridning och informationsdelning av FoI-resultat och 
gynnar även Sveriges möjligheter i det internationella FoI-samarbetet där speciellt EU:s 
ramprogram och inte minst kommande HORIZON 2020 kan vara viktiga vägar att föra att 
bredda samarbetet och växla upp finansieringen av svensk transportrelaterad FoI. 
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Myndigheternas pågående och planerade FoI  
De fyra transportmyndigheterna har i enlighet med uppdraget identifierat ”behov av, mål för 
och inriktning av pågående och planerad FoI inom respektive myndighets ansvarsområde”, 
vilket redovisas i detta avsnitt. 

Redovisningen är gjord av respektive myndighet var för sig. En samlad prioritering av de 
myndighetsspecifika behoven av framtida FoI har inte varit möjligt att göra inom ramen för 
uppdraget. 

Redovisningarna utgår från följande gemensamt framtagen övergripande behovsbild i fem 
perspektiv:  

Ett energieffektivt transportsystem  

Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska transporternas negativa 
klimat– och miljöpåverkan är en av de största utmaningarna för världens transportsystem. 
Kunskap och verktyg behöver utvecklas för att konflikten mellan klimat– och miljömål och 
det ökande behovet av transporter ska kunna hanteras konstruktivt. Inom energiområdet är 
en nära samvekan med Energimyndigheten viktigt för att undvika dubbelarbete då 
Energimyndigheten har ett övergripande ansvar för finansiering inom energiområdet. 

Urbana transporter  

Det behöver skapas bättre förutsättningar för fungerande urbana transporter och andelen 
resor med kollektivtrafik behöver öka. Ökad samverkan mellan trafikslagen minskar 
trängseln och negativ miljöpåverkan. För det krävs att samhällsplanering och utveckling av 
transportsystemet följs åt. Mer kostnads– och kapacitetseffektiva kollektivtrafiklösningar 
behöver utvecklas.  

Långväga gods- och persontransporter  

Globaliseringen kräver fungerande internationella transporter för industri, näringsliv och 
medborgare. Lokalt likväl som regionalt och globalt ökar transportbehovet vilket innebär en 
stor utmaning för de långväga transporterna och tillhörande trafikslag. 
Sveriges befolkning och industri är till stor del koncentrerad till tre storstadsregioner och ett 
tiotal mellanstora tätortsregioner. Process– och exportindustri har långt till sina marknader. 
Arbetspendling sker över ökande avstånd och arbetsmarknadsregionerna blir större. Dagens 
system för långväga gods- och persontransporter har betydande brister och utmaningar.  

Robusthet  

Robust och tillförlitlig infrastruktur är en förutsättning för effektiva, säkra, energieffektiva 
och miljömässigt hållbara transporter. Infrastrukturen behöver göras mer robust och tålig 
mot störningar samtidigt som förmågan stärks att snabbt hantera de störningar som ändå 
uppstår. Också ny infrastruktur ska klara klimatförändringar, anpassas till omgivande 
landskap och bebyggelse samt bidra till ett säkrare transportsystem. Trafikinformation och 
trafikledning ska bidra till ett effektivare användande av infrastrukturens kapacitet och ge 
förutsättningar för en mer realistisk förväntansbild på transportsystemets leveransförmåga.   
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Metoder och processer  

Det finns utvecklingsbehov när det gäller samordning, helhetssyn, dialog med användarna 
och fokus på samhällsutveckling samt avseende integrering av järnväg, väg, luftfart och 
sjöfart i den trafikslagsövergripande planeringen. Ledtiderna för planering och 
genomförande är ofta långa, vilket gör att det tar lång tid att få angelägna åtgärder 
genomförda. Kunskapsuppbyggnad inom området ses därför som nödvändig.  
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Trafikverkets FoI-verksamhet och inriktning 

FoI i Trafikverket 

Forskning och innovation (FoI) är av stor betydelse för att Trafikverket effektivt ska kunna 
möta såväl dagens som framtida utmaningar. Syftet med FOI är att bidra till utveckling av ett 
modernt och effektivt transportsystem genom att tillföra ny kunskap, utveckla nya lösningar, 
verifiera och demonstrera dem samt förbättra befintliga tjänster, produkter och processer. 
Sedan Trafikverket bildades har en effektivisering av FoI-verksamheten genomförts så att 
den samlade FoI-budgeten har minskats från drygt 600 mkr 2010 till 490 mkr 2012. Vissa 
ämnesområden har därmed fått minskade resurser. Samtidigt har det skett fokuserade 
satsningar på kompetenscentra och program inom strategiskt prioriterade områden, oftast i 
samarbete med både offentliga och privata intressenter. 

I Trafikverkets strategi för FoI beskrivs hur Trafikverket ska arbeta för att öka avkastningen 
och nyttan av sin FoI.  Strategierna för detta är att:  

1. Utveckla Trafikverkets innovativa förmåga. 

2. Förbättra Styrningen av FoI inom Trafikverket. 

3. Utveckla effektiva samarbeten inom FoI. 

4. Effektivisera formerna för initiering och utveckling av program och projekt.  

5. Arbeta systematiskt med nyttiggörande av FoI-resultat. 

Dessa strategiska element återfinns i de program och projekt som Trafikverket initierar och 
genomför. 

En väsentlig del av Trafikverkets FOI genomförs som delar av satsningar inom EU. På det 
viset kan gemensamma resultat uppnås till lägre kostnad för varje deltagande land. Även 
nationellt är samfinansiering av projekt ett effektivt sätt att öka avkastningen av FOI-
satsningar.  

Portföljer som följer de strategiska utmaningarna 

De strategiska utmaningarna utgör en del i mål– och resultatstyrningen och är en 
utgångspunkt för styrningen i det korta perspektivet. Det ska säkerställa att dagens 
verksamhet leder till att vi kan möta utmaningarna i ett längre perspektiv. 

Utmaningarna utgår från Trafikverkets uppgift och regeringens styrning med de 
transportpolitiska målen och beslutade transportplaner som viktiga delar. Under 2012 har 
portföljhanteringen på FoI verksamheten införts. Portföljerna utgår ifrån de strategiska 
utmaningarna och har under året fått tydligare avgränsning och inriktning. 

1. Ett energieffektivt transportsystem  

2. Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

3. Effektiva transportkedjor för näringslivet  

4. Robust och tillförlitlig infrastruktur  

5. Mer nytta för pengarna  

6. Trafikverket – en modern myndighet  

7. Strategiska initiativ  
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Portföljerna innehåller program och projekt där utvecklingspotentialen bedömts som stor. 
Portföljen Strategiska initiativ omfattar strategiska utvecklingsinsatser, som har ett bredare 
perspektiv än utmaningarna eller som har en mer fjärran utvecklingshorisont.  

Ett energieffektivt transportsystem 

Syftet med portföljen är att utveckla kunskap och demonstrera nya lösningar som bidrar till 
person- och godstransporter med låg energianvändning och klimatpåverkan, samt 
energieffektiv infrastrukturhållning. Sådan FoI förmodas också medverka till möjligheter att 
utveckla attraktiva och tillgängliga städer samt att stärka svensk miljöteknik.  

Inriktning: Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska 
transporternas negativa klimatpåverkan är en av de största utmaningarna för alla väg– och 
järnvägsmyndigheter i världen. Kunskap och verktyg behöver utvecklas för att konflikten 
mellan klimatmål och transportbehov ska kunna hanteras på ett konstruktivt sätt. FOI- 
satsningar i detta avseende förväntas leda till utveckling av nya tjänster, produkter, styrmedel 
och effektiva metoder för klimatanpassade person– och godstransporter, och en energi-
effektiv infrastrukturhållning. Portföljen har valt att fokusera på följande inriktningar de 
kommande tre åren.  

För att kunna planera, bygga, nyttja och underhålla infrastruktur på ett energieffektivt sätt 
krävs att energi- och klimatfrågor hanteras integrerat med övriga behov inom transport-
systemet. Olika behov sammanvägs och balanseras inom ett hållbart transportsystem där 
miljöaspekter hanteras tillsammans med såväl sociala som ekonomiska aspekter. Inom 
investeringsverksamheten har ett arbete med att bygga hållbart inletts. Det är nu angeläget 
att satsningsområdet vidgas till att omfatta övriga aktiviteter såsom planering, underhåll och 
nyttjande av systemet.  

Trafikverket behöver utveckla sin förmåga att beställa och upphandla energieffektiva 
lösningar som bygger på krav som är såväl verifierbara som validerbara. Metoder och 
nyckeltal för att beräkna och hantera energieffektiviteten i olika processer behöver utvecklas 
för att kunna värdera den samlade energieffektiviteten i transportsystemet. Kunskapen om 
styrmedel för ökad energieffektivitet behöver förstärkas liksom tekniska regelverk och krav, 
så att de möjliggör och stödjer utvecklingen av energieffektiva lösningar. 

Infrastrukturhållningen behöver utvecklas, det kan t.ex. handla om alternativa energikällor 
kopplade till infrastrukturen, infrastrukturen som energilagrare för värme eller fossil-
bränslefria arbetsmaskiner. Vi behöver också utveckla lösningar som betonar transport-
systemets sammodala karaktär och möjliggör att infrastrukturen utnyttjas med minimal 
energianvändning.   

Några aktuella satsningar: Nyligen har en modell utvecklats för beräkning av 
miljöeffekter av trafikinformation. Modellen kan i dagsläget användas för att beräkna 
miljökostnaden främst avseende luftkvalitet, klimateffekter och buller. Projektet LETS är ett 
samarbetsprojekt på EU-nivå och har pågått sen 2008. Projektet bidrar till portföljen genom 
tvärvetenskapliga studier om möjliga vägar att nå ett kolsnålt samhälle. Bland annat visar 
projektet att det behövs en kombination av teknik– och beteendeförändringar för att 
transportsektorn ska nå klimatmålen. Ett utbildningskoncept, TOGETHER on the move, har 
skapats som hjälper immigranter att hushålla med energin samt att välja miljövänliga 
transportmedel. Mobil mätning av vägbelysning, validering; Produkten bidrar till att 
utvärdera belysningsanläggningars verkningsgrad.  
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Väl fungerande resor och transporter i storstadsregionerna 

Syftet med portföljen är att öka kunskapen om hur väl fungerande resor och transporter i 
storstäderna kan bidra till utvecklingen mot en attraktivare stadsmiljö. Portföljens projekt 
ska bidra till att skapa förutsättningar för en attraktiv kollektivtrafik, förbättrad trafik-
information, mobila tjänster, smidig varu– och servicelogistik, bra förutsättningar för att gå 
och cykla, samt små störningar i trafiken. God gestaltning av gaturummet, minskade utsläpp 
och minskat buller från transporterna ska öka stadens attraktivitet.  

Inriktning: Storstädernas fortsatta tillväxt är avgörande för den ekonomiska tillväxten men 
den medför samtidigt tillgänglighets–, kapacitets–, trängsel– och miljöproblem. De 
kommande tre årens inriktning ser ut så här: 

Trafikledningen behöver bli trafikslagsövergripande med fokus på framkomlighet, miljö och 
säkerhet. Bättre samordning mellan trafikslagen för maximerad kapacitet i transportsystemet 
och utvecklad prognoshantering vid störningar. Förbättrad framkomlighet under byggtid vid 
infrastrukturprojekt i storstadsmiljö.  

Bebyggelsen i storstadsregioner behöver bli mer transportsnål, bl. a genom utveckling kring 
existerande transport– och kollektivtrafiknoder för ett optimerade resor och transporter. 
Demonstrationsprojekt kan visa vägen för stads– och regionutveckling och bidra till 
transportsnål bebyggelse i storstadsregioner. Metoder där kommuner samverkar i planering 
och storstadsutveckling behöver vidareutvecklas,  

Ett antal programområden har definierats inom portföljen: 

Citylogistik med samordnade system för varutransporter inom, till och från storstäder som 
stödjer transportsnål stadsplanering. Detta gäller särskilt bygg– och anläggningssektorns 
godsflödesbehov, och även avfall och återvinning. Ska utföras i nära samarbetet med SKL och 
Logistikforums utskott för citylogistik.  

Kollektivtrafik med fokus på samverkansforskning och förutsättningsskapande för 
innovationsprocesser inom kollektivtrafikområdet, som tjänsteinnovation i kollektiv-
trafiken. Effektsamband avseende steg 1- och 2- åtgärder som bidrar till att tydliggöra och 
definiera begreppet ”Tillgänglighet” behöver utvecklas och förstärkas.  

Buller och partiklar; där effektsamband för buller, luftkvalitet och hälsoaspekter ger underlag 
för val och implementering av åtgärder. Genomförande sker bl.a genom branschprogrammet 
Bana Väg För Framtiden (BVFF).  

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

Ökad cykling med områdena säkerhet, framkomlighet, hälsa och effektsamband.  

Gående eller ”Walkability” med utveckling kring gående som ett vardagligt transportsätt – ett 
eget trafikslag. Här finns möjligheter för Nordiskt samarbete.  

Några aktuella satsningar; Kollektivtrafikcentrum, K2, har etablerats och fått sitt säte i 
Lund. Kunskapscentret drivs av Lunds Universitet (inklusive LTH), Malmö högskola och 
VTI. Det pågående MISTRA Urban Futures har lett fram till Urbania – ett nytt verktyg för 
mer effektiva och demokratiska samrådsprocesser. Trafikverket utvecklar i samarbete med 
SKL kunskapen om Shared Space för svenska förhållanden. Ett första steg är genomfört 
inriktat på planeringsperspektivet. Projektet METKAP har vidareutvecklat metoder och 
verktyg för kapacitetsanalys, utformning och bestämning av trafikeffekter för olika typer 
vägar, korsningar och trafikplatser. PIMMS CAPITAL är ett EU-projekt där vi utvecklat 
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regional handlingsplan för Mobility Management. Kunskap och utvecklade processer som 
leder till överflyttning av resor från ensamåkande i bil till gång, cykel– och kollektivtrafik 
samt förändring av resbehovet.  

Effektiva transportkedjor för näringslivet 

Syftet med portföljen är att genom ökad kunskap, utveckling och demonstration visa på 
möjligheter att förbättra förutsättningarna för långväga godstransporter samt för turist- och 
besöksnäringens resor och transporter.  

Välutvecklade och kostnadseffektiva logistik- och godstransportsystem är en förutsättning för 
handelns och industrins tillväxt, och därmed för samhällets utveckling i stort. För närings-
livets konkurrenskraft krävs väl fungerande godstransporter i ett robust infrastrukturnät 
med ett tillhörande regelverk som är harmoniserat och ändamålsenligt.  

Godstransporter är i högsta grad internationella, vilket innebär att väl fungerande inter-
nationella kopplingar är särskilt viktiga. Transportsystemet kan idag inte fullt ut ge den 
tillförlitlighet och kvalitet som näringslivet behöver för att klara en effektiv godshantering. 
Det är inte alltid möjligt att välja den mest effektiva och hållbara godstransportlösningen, 
bland annat beroende på brister i kopplingarna mellan trafikslagen.  

Turist– och besöksnäringen växer kraftigt och har som mål att fördubbla sin omsättning till 
år 2020. För att besöksnäringen ska kunna utvecklas krävs ett väl fungerande 
transportsystem med goda och hållbara resmöjligheter. 

Inriktning: För den strategiska utmaningen ”Effektiva transportkedjor för näringslivet” är 
huvudinriktningen för Trafikverket att förbättra kapaciteten i det strategiska nätet för 
långväga godstransporter, skapa förutsättningar för ett sammodalt transportsystem och bidra 
till utveckling av bättre resmöjligheter till större turistdestinationer. Följande områden pekas 
ut: 

Planering med godsperspektiv. Verktyg som underlättar trafikslagsövergripande beslut och 
ger lösningar där alla länkar i transportkedjan fungerar friktionsfritt. Förutsättningar att 
lokalisera terminaler och depåer optimalt med hänsyn till godstransporternas behov och 
samhällets övriga mål och krav.  

Konkurrensneutrala och effektiva marknader som fungerar marknader på alla nivåer; för 
transporttjänsterna, terminaler/depåer och för tjänsterna som erbjuds på och kopplade till 
dessa. Tekniska lösningar, regelverk och styrmedel inom godstransportområdet som är 
ändamålsenligt utformade och möjliggör flexibla transporter inom Europa.  

Fordon och lastbärare i effektiva transportupplägg som tar tillvara skalfördelarna inom och 
mellan trafikslagen. Infrastrukturförutsättningar som snabbt anpassas till nya fordon och 
lastbärare för största möjliga kapacitetsutnyttjande. Funktionella noder för intermodala 
transporter – med effektiva anslutningar och terminaler Lösningar som minskar kostnaderna 
att byta transportslag och ger förutsättningar att utnyttja respektive trafikslags fördelar på 
bästa sätt.  

Information och informationslösningar som ger förutsättningar för transportutförare att 
optimera logistikupplägg med hänsyn till bland annat fyllnadsgrader. Digitala 
informationslösningar som tillgängliggör information om både gods och lastbäraren.  

Säkra och trygga transporter med lösningar som minimerar riskerna för stölder och åverkan, 
samt tillgodoser behoven av säkra parkeringar och uppställningsplatser för godstransporter.  
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Turist- och besöksnäringens resor och transporter med förutsättningar för attraktiva och 
miljöanpassade transportmöjligheter till viktiga destinationer för turistnäringen. 

Några aktuella satsningar: Projekt drivs och färska resultat har kommit inom området 
effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur och fordon på väg och järnväg genom bl.a. 
ETT– En Trave Till, Interoperabel betalningstjänst EasyGo – ASFINAG och Smarta 
lastbilsparkeringar. Ett annat område gäller kunskapsuppbyggnad och demonstration av 
intermodala transportupplägg genom bl.a. Fehrman Belt-förbindelsens påverkan på svenska 
transporter, regionalt kombitransportsystem i en storstadsregion – en systemstudie och 
sjöfartsskyttlar. Ett tredje område är kunskapsuppbyggnad och demonstration inom turist- 
och besöksnäringens resor och transporter, bl.a. genom projekten Hållbara turistresor – 
alternativ till resor med egen bil till/från och inom turistområden och Svenska turistvägar – 
planering, aktörer, strategier samt upplevelsepotential. 

Robust och tillförlitlig infrastruktur 

Portföljens syfte är att möjliggöra effektiv, modern utformning inklusive gestaltning samt 
dimensionering av robusta och tillförlitliga och miljöanpassade väg– och järnvägs-
anläggningar. Detta ska ske till lägsta kostnad utifrån nedbrytningen av anläggningarna från 
påverkan av trafik och klimat. Trafiksäkerhet, miljö och samverkan mellan fordon och 
infrastruktur kommer att vara viktiga komponenter för portföljens program och projekt.  

Inriktning: Robust och tillförlitlig infrastruktur är en grundförutsättning för effektiva, 
säkra, energieffektiva och miljömässigt hållbara transporter och därmed ett väl fungerande 
samhälle och näringsliv. Infrastrukturen ska göras mer robust och tåligt mot störningar 
samtidigt som förmågan stärks att snabbt hantera de störningar som ändå uppstår. Ny 
infrastruktur ska utformas och dimensioneras för att klara klimatförändringar, anpassas till 
omgivande landskap och bebyggelse och tillsammans med människor och fordon skapa ett 
säkert transportsystem. En väl fungerande trafikinformation och trafikledning leder till ett 
effektivare utnyttjande av infrastrukturens kapacitet och ger förutsättningar för en mer 
realistisk förväntansbild på transport-systemets leveransförmåga. Portföljen har valt att 
fokusera på följande inriktningar under de kommande tre åren:  

Utveckla metoder för gestaltning, utformning, dimensionering och underhåll för val av rätt 
åtgärd/ konstruktion som bidrar till ökad kapacitet, minskade trafikstörningar samt till 
lägsta livscykelkostnad.  

Öka förutsättningarna för hållbar och miljöanpassad infrastruktur genom att förbättra och 
systematisera hanteringen av natur–, kultur– och vattenfrågorna vid bygge och förvaltning 
samt användning av alternativa material för att minska råvaruförbrukningen t.ex genom att 
utveckla och implementera LCA-metodiken vid val av åtgärd/ konstruktion.  

Öka kunskapen om framtidens krav på anläggningens funktion utifrån förändringar i klimat 
och trafik. Anpassa och utveckla dimensionering och underhåll för att hantera och om möjligt 
förhindra klimatförändringars påverkan på anläggningen och därmed minska 
trafikstörningar.  

Öka trafiksäkerheten vid väg och järnväg, vid arbeten och vid användning samt utveckla 
effektiva metoder för att förhindra suicid inom framförallt järnväg men också väg.  

Öka kunskapen om hur trafikinformation och trafikledning kan användas för att minimera 
störningar genom att ta fram förbättrade arbetsätt, metoder och informationskanaler.  
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Några aktuella satsningar: Projekt som är på gång är bl.a. en ny generation av analytiskt 
system för bärighetsdimensionering för vägkonstruktioner och byggnadsverk färdigt för 
fullskalig demonstration och validering 2015. Utveckling pågår av en förbättrad 
tjäldimensioneringsmodell för vägkonstruktioner. En förstudie framme 2013 behandlar en ny 
modell för prognostisering av utveckling av spårlägesfel på järnväg utifrån bankroppens 
konstruktion och tillstånd.  Ny kunskap tas fram för att förbättra kvalité på indata från 
fordon och infrastruktur för att kunna förbättra produktionsstyrningen. Nya arbetssätt, 
riktlinjer, metodiker och regelverk utvecklas avseende hållbart byggande, Riktlinjer/ 
tröskelvärden och metod för att beräkna infrastrukturens barriäreffekter för djur är under 
utveckling. Effektsamband utvecklas avseende tyngre trafik med avseende på nedbrytning av 
infrastruktur, trafiksäkerhet och miljöbelastning. 

Mer nytta för pengarna 

Syftet med portföljen är att skapa mer nytta för pengarna genom att utveckla metoderna för 
planeringsprocesserna så att de optimala åtgärderna ur ett samhällsperspektiv kan föreslås 
och väljas, öka den interna effektiviteten bl.a. med avseende kostnader, medverka till att 
Trafikverket som beställare skapar förutsättningar för ökad produktivitet och innovations-
grad i anläggningsbranschen samt öka kunskapen om hur styrmedel kan användas för ett 
mer effektivt utnyttjande av transportsystemet.  

Inriktning: Ökad effektivitet i verksamheten ger oss bättre förutsättningar att klara våra 
verksamhetsmål och att fördela resurser till områden där de ger störst samhällsnytta. Det 
innebär att välja de lösningar som är mest effektiva ur ett samhällsperspektiv, optimera och 
ha kontroll över den interna verksamheten samt agera affärsmässigt som en kompetent 
beställare och ge leverantörsmarknaden rätt förutsättningar. Det finns förbättringsområden i 
dagens planering när det gäller samordning, helhetssyn, dialog med användarna och fokus på 
samhällsutveckling. Integrering av järnväg, väg, luftfart och sjöfart i den trafikslags-
övergripande planeringen kan förbättras. Ledtiderna för planering och genomförande är ofta 
långa, vilket gör att det tar lång tid att få angelägna åtgärder genomförda. Inriktning för olika 
områden:  

Effektivare planeringsmetoder och planeringsprocesser med fyrstegsprincipen som 
utgångspunkt. Metoderna ska underlätta att lösningar inom samtliga trafikslag prövas liksom 
möjligheten att beakta tidiga skeden. Betoning på åtgärder eller kunskap om åtgärder 
(styrmedel) som kan påverka användningen av transportsystemet.  

Utveckla effektsamband och kostnadseffektiva analysmetoder inom hela målområdet dvs 
tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa inklusive klimat som kan användas i 
beslutsunderlag, målstyrning och utvärdering. Även för tidiga skeden behövs prognos-
modeller och samhällsekonomiska nyckeltal och effektsamband.   

Tydliga och verifierade samband mellan investeringskostnad och underhållskostnad (LCC) 
liksom mellan förebyggande– och avhjälpande underhåll behöver utvecklas. Även kunskapen 
om hur vi kan effektivisera drift och underhåll i trafiksystemet behöver förbättras. 

Affärs- och upphandlingsformer som tillgodoser projektens specifika förutsättningar med 
fokus på funktion, konkurrens och nytänkande behöver utvecklas. Det behöver även vår 
förmåga att i upphandlingar beskriva anläggningen och dess ingående produkter med hjälp 
av uppföljningsbara funktionskrav. Detta medverkar till att renodla Trafikverkets beställar-
roll i syfte att överlämna ett större åtagande och ansvar till leverantörerna. Metoder för att 
följa upp och utvärdera affärs– och upphandlingsformerna behöver utvecklas, så den 

19 
 



samlade upphandlingsvolymen fördelas på ett ökat antal aktörer (såväl inhemska som 
internationella). 

Utveckla principer och metoder för kapacitetstilldelning på järnväg för optimalt 
kapacitetsutnyttjande.  

Några aktuella satsningar: Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, 
effektsamband och modeller, Undersökning av hur institutionella hinder kan reduceras för 
att skapa effektivare samverkan och mer innovativa lösningar (REIL), Systemanalyser och 
underlag för transportsystemplanering (SUT), projektet ”den attraktiva regionen” – förstudie 
och projektplan är på gång, Ökat industriellt tänkande i hela värdekedjan, Beskrivning, 
upphandling och uppföljning av infrastrukturens funktionalitet avseende kravställning och 
standardisering för produkter, Utveckling av befintliga infrastrukturens funktionalitet, Affärs 
– och upphandlingsformer för ett effektivt användande av marknadsresurserna i projekt 
samt branschprogrammet KAJT (kapacitet i järnvägstrafiken).  

Trafikverket – en modern myndighet 

Syftet med forsknings– och innovationsportföljen ”Trafikverket en modern myndighet” är 
framförallt att genom ökad kunskap, utveckling och demonstration involvera vår omvärld i 
utvecklingen av nya produkter och effektiva tjänster. Detta är viktigt för att produkter och 
tjänster ska få en bra utformning och komma till användning, något som krävs för såväl en 
god effektivitet i uppdraget som nöjda kunder.  

Inriktning: Trafikverkets förmåga till lyhördhet, nyskapande, helhetssyn och förmåga att 
samspela med andra är viktig för möjligheterna att på ett enkelt sätt att leverera efterfrågade 
tjänster till medborgare och näringsliv. Portföljen arbetar med tre inriktningar under 
perioden 2013-2015 sorterat per målområde:  

Samverkan för ökad nytta. Att arbeta med kundanpassade tjänster i samverkan med andra 
med fokus på kundefterfrågad tjänsteutveckling.  Några viktiga områden handlar om fångst 
av kundbehov och former för samspel med kunder, former och förutsättningar för delning av 
information med tjänsteleverantörer, kompetens– och kulturutveckling samt initiering, 
uppföljning, utvärdering och lärande i olika tillämpningar av kundefterfrågad 
tjänsteutveckling  

Integration av FoI i verksamhetsprocesserna för ökad verkan. Vi kommer primärt här att 
lägga fokus på ökad integration och verkan av forskning, innovation och utveckling i 
Trafikverkets verksamhet. Några viktiga områden handlar om delaktighet, inflytande och 
integration – internt och externt, samspel med andra aktörer för att intensifiera utvecklingen 
av transportsystemet arbetssätt, kompetens och förmåga, mål, mått och mätning samt 
utveckling och tillämpning av modeller för mätning av verkställighet och verkan av forskning 
och innovation.  

Utveckling av Trafikverket som institution. Att arbeta med utvecklingen av Trafikverket som 
institution. Vi kommer primärt här att lägga fokus på Trafikverkets internationella arbete, 
attraktiviteten hos Trafikverket som arbetsgivare samt Trafikverkets varumärke. Några 
viktiga områden handlar om kommunikationen och dess effektivitet, kritiska/efterfrågade 
egenskaper med stark påverkan på Trafikverkets attraktivitet som arbetsgivare. Ex vis 
stimulans av karriär–/utbildningsvägar, fler industridoktorander, traineeplatser och 
examensarbeten, utveckling och tillämpning av modeller för utvärdering av det inter-
nationella arbetet samt trender i det internationella arbetet och dess förutsättningar och 
deras effekter på Trafikverket som en aktiv aktör på den internationella arenan.  
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Några aktuella satsningar: Projekt som pågår innefattar; framtidens kapacitets-
tilldelning, kunskapsutveckling rörande Trafikverket som tjänsteleverantör, strategier och 
strategigenomförande, modern resultatstyrning strategier för kompetensförsörjning. Projekt 
pågår även för att följa, förstå och återföra kunskap om några av Trafikverkets viktigaste 
förändringsprocesser just nu, (Trafikverket som en renodlad beställare, samarbetsingenjör 
och internationell aktör). Modeller tas även fram för att utvärdera och vägval/styrning 
rörande Trafikverkets forskning, (sker i samarbete med Trafikanalys) internationella arbete 
samt kommunikationsinsatser.  

Strategiska initiativ 

Syftet med portföljen är att utveckla strategiska FoI-samarbeten, fånga upp viktiga 
strategiska utvecklingsbehov som inte täcks av övriga utmaningar, berör många utmaningar 
eller som går bortom den horisont vi överblickar idag. Det handlar i mycket om integrerade 
satsningar och utmaningarna bortom dagens utmaningar.  

De sex problemorienterade utmaningarna motsvarar inte fullt ut Trafikverkets samlade 
verksamhet och utvecklingsbehov. FOI-agendan behöver därför kompletteras med 
behovsanalyser utifrån en bredare verksamhet och behov. Det är då särskilt viktigt att beakta 
den transportpolitiska målbilden och väga utvecklingsbehoven mot den transportpolitiska 
nyttan. Vissa typer av strategiska samarbeten – utveckling av miljöer, arbetsformer och 
program – kan behöva särskilda förutsättningar och en bredare plattform än vad de mer 
problemorienterade portföljerna kan erbjuda. I ett tidigt skede av ett programs eller projekts 
utveckling kan det därför finnas skäl att erbjuda en slags ”kuvös”, där dessa samarbeten kan 
utvecklas till dess att de har fått en tydlig form och hemvist.  

Inriktning: Av alla dessa skäl har den sjunde portföljen ”Strategisk initiativ” inrättats. 
Verksamheten i portföljen är grupperad i 5 program/områden: 

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation – FFI. Genomföra FFI i enlighet med 
Trafikverkets strategiska inriktning – dvs. fokusera Trafikverkets del till systemnivån och 
gränssnittet/samspelet mellan fordon och infrastruktur. Elektrifiering av vägnätet och 
sammodalitet i kombination med elektrisk framdrift är exempel på strategiska inriktningar.  

En samlad inriktning på Trafikverkets järnvägsinriktade FoI. Greppa den av Trafikverket 
finansierade järnvägsutvecklingen, styra den tydligare mot Trafikverkets agenda och fokusera 
fordonsområdet mot systemnivån och gränssnittet/samspelet mellan fordon och 
infrastruktur.  

Utveckling bortom horisonten. Analysera och bygga strategisk kunskap om teknikutveckling 
bortom horisonten och dess möjliga tillämpning inom transportområdet.  

Hänsynsmålen och en integrerad transportpolitisk målbild. Analysera och initiera strategisk 
FoI som behövs för att vidareutveckla faktaunderlag, metoder och verktyg som hanterar 
förändringar i transportsystemet i enlighet med målen för såväl tillgänglighet som för 
säkerhet, miljö och hälsa. Syftet är att säkerställa att nödvändiga utvecklingsinsatser startas 
som integrerar hänsynsmålet med funktionsmålet sett i ett helhetsperspektiv, och med 
hänsyn tagen till plats– och situationsspecifika förhållanden och människors livskvalité.  

Strategiska samarbeten inom FoI. Utveckla strategiska samarbetsplattformar inom FoI 
tillsammans med akademi och näringsliv. 

Några aktuella satsningar: Portföljen domineras av samarbeten dels inom FFI och dels 
inom forskningsmiljöer inom järnvägsområdet. En strategisk satsning på integrerad 
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utveckling av fordon och infrastruktur inom FFI (FIFFI) har tagits fram och beslutats av FFIs 
styrelse. Portföljen har också varit med och utvecklat en ansökan inom 7e ramprogrammet 
6:e utlysning angående järnvägsinfrastruktur och även deltagit i bygget av JTI - ”Shift to 
Rail”. Samarbetet inom Closer och programmet för High Capacity Transport (HCT) utvecklas 
lovande. En överenskommelse om demonstration av det australiska övervakningsverktyget 
”Intelligent Access program” (IAP) tecknades under hösten. Trafikverket har också ingått ett 
MoU med den Australiska myndigheten ”Transport Certification Australia” (TCA) inom 
området. Ett program om trafiksäkerhetseffekter av HCT och förslag till kompensatoriska 
åtgärder startades 2012 tillsammans med SAFER vid Chalmers i Göteborg. Samarbete med 
Vinnova och Energimyndigheten och initiering av en innovationsupphandling för 
demonstration av elvägar har inletts. 

Resursbehov 

I följande tabeller redovisas Trafikverkets resursbehov4 för FoI i tre olika ambitionsnivåer 
inklusive demonstration av Elektrifierade vägar. 
 

 
 
 

4 Här ingår inte omvärldsbevakning för Trafikverkets ver66ksamhet, deltagande i internationella fora eller övergripande 
planering, styrning och uppföljning av FoI-verksamheten. 

Ambitionsnivå 1 mkr

Innovationsområde
Trafikverkets FoI 
portföljer 2014 2015 2016 2017-2019/år 2020-2025/år

Ett energieffektivt 
transportsystem

Ett energieffektivt 
transportsystem 42 48 54 60 66

Urbana transporter

Väl fungerande resor 
och transporter i 
storstadsregionerna 35 40 50 60 60

Långväga transporter -
person

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 2 4 5 5 5

Långväga transporter -
gods

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 35 40 45 50 50

Robusthet
Robust och tillförlitligt 
transportsystem 87 92 92 92 92

Metoder och 
processer

Mer nytta för 
pengarna                            
Trafikverket en 
modern myndighet 225 225 235 260 260

Specifika  samarbeten Strategiska intiativ 200 215 185 175 170
Summa 626 664 666 702 703
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Ambitionsnivå 2 mkr

Innovationsområde
Trafikverkets FoI 
portföljer 2014 2015 2016 2017-2019/år 2020-2025/år

Ett energieffektivt 
transportsystem

Ett energieffektivt 
transportsystem 42 48 54 60 66

urbana transporter

Väl fungerande resor 
och transporter i 
storstadsregionerna 35 35 35 35 35

Långväga transporter -
person

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 1,5 3 4 4 4

Långväga transporter -
gods

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 35 40 40 45 45

Robusthet
Robust och tillförlitligt 
transportsystem 80 81 82 82 82

Metoder och 
processer

Mer nytta för 
pengarna                            
Trafikverket en 
modern myndighet 220 220 230 255 285

Specifika  samarbeten Strategiska intiativ 180 195 165 155 150
Summa 593,5 622 610 636 667

Ambitionsnivå 3 mkr

Innovationsområde
Trafikverkets FoI 
portföljer 2014 2015 2016 2017-2019/år 2020-2025/år

Ett energieffektivt 
transportsystem

Ett energieffektivt 
transportsystem 36 41 46 50 50

urbana transporter

Väl fungerande resor 
och transporter i 
storstadsregionerna 30 30 30 30 30

Långväga transporter -
person

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 1 2 3 3 3

Långväga transporter -
gods

Effektiva 
transportkedjor för 
näringslivet 30 35 35 40 40

Robusthet
Robust och tillförlitligt 
transportsystem 70 70 70 70 70

Metoder och 
processer

Mer nytta för 
pengarna                            
Trafikverket en 
modern myndighet 201 201 205 210 210

Specifika  samarbeten Strategiska intiativ 150 165 135 125 120
Summa 518 544 524 528 523

Totalt/ambitionsnivå 
Mkr 2014 2015 2016 2017-2019/år 2020-2025/år

1 626 664 666 702 703
2 594 622 610 636 667
3 518 544 524 555 523
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Transportstyrelsens FoI-verksamhet och inriktning 

Transportstyrelsens behov av FoI 2014-2016 

Eftersom Transportstyrelsen inte hittills har haft något särskilt utpekat ansvar för FoI, har 
frågan om myndighetens FoI-verksamhet efter bildandet 2009 vilat till förmån för frågor 
som har krävt ett mer brådskande omhändertagande.  

Det senaste året har frågan om myndighetens ambitioner på FoI-området blivit alltmer 
framträdande. Myndigheten har bl.a. sammanställt en kartläggning över vilken FoI som i 
dagsläget bedrivs med finansiering av Transportstyrelsen och identifierat ett antal 
verksamhetsområden där myndigheten har behov av att öka kunskapen för att skapa bättre 
förutsättningar för att myndighetens mål nås. Dessa verksamhetsområden ligger till grund 
för den beskrivning av prioriterade FoI-områden som ingår i rapporten. 

För perioden 2014–2016 uppskattar Transportstyrelsen FoI-behovet till cirka fem miljoner 
kronor årligen. Den begränsade omfattningen av FoI gör det inte ändamålsenligt att särskilt 
peka ut en del av myndighetens anslag för FoI, eftersom enstaka projekt kan göra att anslaget 
inte balanseras. Förutsättningen för att myndighetens ambition ska uppnås är emellertid att 
det sker en växling mellan det skattefinansierade och det avgiftsfinansierade anslaget om 
motsvarande fem miljoner kronor. 

Samhällsprocesser 

Behovet av att höja kvaliteten i Transportstyrelsens konsekvensutredningar är prioriterat på 
myndigheten. Transportstyrelsen ska genomföra konsekvensutredningar i samband med 
beslut om föreskrifter och allmänna råd. Transportstyrelsens breda ansvarsområde leder till 
att myndigheten i sina beslut både behöver hantera effekterna på samtliga trafikslag och 
effekter på samtliga transportpolitiska funktions– och hänsynsmål. Det skapar ett behov av 
konsekvensutredningar som behandlar balansen såväl mellan trafikslag som mellan målen 
för tillgänglighet, miljö, hälsa och säkerhet. 

Myndigheten har behov av att öka kunskapen om de samhällsekonomiska metoder som 
används i konsekvensutredningarna. Transportstyrelsen kan också i högre grad än vad som 
sker idag använda samhällsekonomiska bedömningar i utredningar som t.ex. behandlar 
policyfrågor eller effektiviseringsåtgärder. Transportstyrelsen har vidare ett behov av att öka 
kunskapen om styrmedel för ett mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen inom ramen för 
sitt tillsynsansvar. 

Högre kvalitet i genomförda konsekvensutredningar och en mer utbredd användning av 
samhällsekonomiska bedömningar ger bättre förutsättningar för att samhällsekonomiskt 
optimala åtgärder genomförs och kan dessutom leda till en högre intern effektivitet. 

Samhällsekonomiska metoder och verktyg 

När det gäller samhällsekonomiska metoder och verktyg, finns det bl.a. ett behov av att öka 
kunskapen om effektsamband som ligger till grund för analyserna. Bland annat behöver 
Transportstyrelsen öka kunskapen om hur myndigheten praktiskt kan tillämpa de 
effektsamband som t.ex. används inom ramen för åtgärdsplaneringen. Kunskapsluckorna i 
forskningslitteraturen avseende effektsamband är därtill betydande och det kan finnas 
anledning för Transportstyrelsen att initiera forskning om effektsamband som bedöms som 
nödvändiga i myndighetens konsekvensutredningar. 
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Principer för kapacitetstilldelning 

Vidare finns det ett behov av att öka kunskapen om principer och metoder för t.ex. 
kapacitetstilldelning och prissättning av infrastruktur. Då Transportstyrelsen har ett ansvar 
för att utöva tillsyn över infrastrukturägare, behöver myndigheten också ha en mycket god 
kunskap om vilka principer som leder till ett effektivt resursutnyttjande t.ex. på järnväg. 

Reglering 

En av Transportstyrelsens huvuduppgifter är att svara för regelgivning inom 
transportområdet. Reglernas utformning har stor inverkan på transportsystemet.  

Transportstyrelsen har behov av att öka kunskapen om hur myndighetens regelverk kan 
utvecklas för att bli mer ändamålsenligt, begripligt och väl avvägt när det gäller effekterna på 
tillgänglighet, säkerhet samt miljö och hälsa i förhållande till kostnaderna som uppkommer 
för de som berörs. 

Regelförståelse och regelacceptans 

Myndigheten behöver öka kunskapen om regelförståelse och regelacceptans hos olika 
trafikantgrupper och andra aktörer inom transportsystemet. För att uppnå en hög regel-
efterlevnad bland medborgare och andra aktörer i transportsystemet, är det viktigt att 
kunskap finns om vilka regler som gäller, att reglerna är enkla att förstå samt att reglerna har 
tillräckligt hög acceptans bland berörda. Det är därför viktigt för Transportstyrelsen att öka 
sin kunskap t.ex. om sambandet mellan reglernas utformning och säkerhet, miljö, hälsa och 
tillgänglighet samt om möjliga åtgärder för att förändra och förenkla regelverket. En ökad 
kunskap på området kan leda till ett regelverk som mer effektivt bidrar till de transport-
politiska funktions– och hänsynsmålen. 

Öka möjligheten att implementera ny teknik och innovationer 

Utformningen av regelverket inverkar vidare på möjligheterna att implementera ny teknik 
och innovationer. Det sker en snabb utveckling av nya tekniska lösningar inom samtliga 
trafikslag. Utvecklingen har en stor betydelse för en ökad säkerhet och en förbättrad miljö. 
Den ska också bidra till en förbättrad tillgänglighet. För att underlätta införandet av nya 
tekniska lösningar behöver Transportstyrelsen öka sin kunskap om hur utformningen av 
regelverket påverkar möjligheterna att implementera innovationer.  

En möjlighet som diskuteras inom transportforskningen som en möjlighet till att öka 
flexibiliteten i regleringen och underlätta införandet av ny teknik är att i högre grad än idag 
använda sig av grundläggande riktlinjer och generella mål i stället för detaljlagstiftning.  

Med en ökad kunskap om detta kan Transportstyrelsen bidra till att inte i onödan förhindra 
eller försena implementering av innovationer. 

Marknadsövervakningens relation till regleringsfrågor 

Inom ramen för Transportstyrelsens ansvar för att övervaka marknaderna inom 
myndighetens ansvarsområde finns det ett behov av att öka kunskapen när det gäller 
regleringsfrågor. Konkurrens på marknader regleras i Sverige generellt genom 
konkurrenslagen (2008:579) och ibland även i speciallagstiftning som t.ex. lagen 
(2010:1065) om kollektivtrafik eller lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. 
Konkurrensverket ska tillämpa Konkurrenslagen och uppmärksamma hinder för effektiv 
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konkurrens och föreslå förbättringar. På ett liknande sätt har Transportstyrelsen och Post– 
och telestyrelsen getts uppgifter att övervaka konkurrensen på sina respektive marknader. 

Transportstyrelsen ser ett behov av att öka kunskapen i frågor som rör gränsytan mellan de 
juridiska och de nationalekonomiska aspekterna av reglering av marknader. Det kan t.ex. 
röra frågor som behandlar balansen mellan den generella konkurrenslagstiftningen och 
annan speciallagstiftning.   

Miljö och regler 

Miljö, hälsa och teknik är viktiga faktorer för en långsiktigt hållbar utveckling och 
Transportstyrelsen har flera mål knutna till dessa områden. Transportstyrelsen påverkar, 
bl.a. genom sin regelgivning, användningen av fossila bränslen, förekomsten av buller och 
utvecklingen av ny teknik som leder till minskad miljöpåverkan. Transportstyrelsen ser ett 
behov av en ökad kunskap på de områden där myndigheten har en påverkansmöjlighet. En 
ökad kunskap om de faktorer som påverkar hälsa och miljö kan bidra till en reglering som i 
högre grad än idag medverkar till en hållbar utveckling i transportsystemet.  

Prestationsnedsättningar 

Trafikmedicinområdet har bäring på Transportstyrelsens samtliga huvuduppgifter och alla 
trafikslag och trafikmedicinska överväganden kan ge direkta effekter på bl.a. trafik-
säkerheten. Sjukdomar och tillstånd som riskerar att försämra uppmärksamheten eller 
omdömet kan utgöra hinder för att framföra fordon och att arbeta i vissa delar av 
transportsektorn. Det gäller till exempel synfel, hjärtsjukdomar, diabetes, epilepsi, ADHD 
och trötthet. Transportstyrelsen ser ett behov av att öka kunskapen om hur olika medicinska 
tillstånd och sjukdomar påverkar trafiksäkerheten och hur dessa tillstånd kan testas och 
bedömas. En ökad kunskap skulle ge Transportstyrelsen ett mer tillförlitligt underlag i såväl 
regelarbete som tillståndsprövning och tillsyn och därmed bidra till en ökad trafiksäkerhet 
och en högre intern effektivitet.  

På området reglering pågår det för närvarande bl.a. följande projekt:  

• Bedömning av hur olika breda synfält påverkar körprestationen (synfältssimulator) 

• Utredning av hur s.k. öppna scrubbers (utrustning för avgasrening på fartyg) 
påverkar Bottenviken, Bottenhavet och södra Östersjön 

• Prediktering av trötthetssymptom för ökad flygsäkerhet 

• Utvärdering av miljöinslaget i introduktionsutbildningen för privat övningskörning 

• Utvärdering av behörighet AM (EU-mopeder) 

• Analys av forskningsmaterial på området dubbdäck och vinterdäck  

• Test av vissa körcykler (PEMS PM pilot) 

• Tester av vissa föreslagna åtgärder gällande utveckling kring emissioner från lätta 
motorfordon (WLTP validering) 

• Alkolåsutvärdering 

Tillståndsprövning och tillsyn Två av Transportstyrelsens huvuduppgifter förutom 
regelgivning är att ansvara för tillståndsprövning och tillsyn inom transportområdet. 
Transportstyrelsens trafikslagsövergripande tillstånds– och tillsynsansvar medför krav på 
enhetlighet och rättrådighet i myndighetsutövningen. Då tillsyn och tillståndsprövning är så 
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pass viktiga delar i Transportstyrelsens uppgift krävs ständigt ny kunskap om hur 
verksamheten kan förbättras och effektiviseras. Ett viktigt FoI-område för Transportstyrelsen 
är därför att generera kunskap, metoder och modeller som kan förbättra dagens tillsyn: 
Transportstyrelsen ser vidare ett behov i att öka kunskapen om hur myndigheten kan uppnå 
rättrådighet och omutlighet i all tillståndsprövning och tillsynsverksamhet. 
Transportstyrelsen behöver därför ny kunskap om ”best practice” inom den riskbaserade 
tillsyn amt hur tillsynens resultat bäst kan återkopplas och användas till regelutvecklingen. 

Urval, metoder och effekter 

Transportstyrelsens verkar för att utveckla en väl fungerande riskbaserad tillsyn. 
Transportstyrelsen ska utöva tillsyn där de största riskerna finns och där myndigheten 
åstadkommer störst effekt. Dessutom ska tillsynen vara väl avvägd när det gäller effekterna 
av tillsynen i förhållande till kostnaden för samhället i stort. Det kan också finnas anledning 
att utveckla och utvärdera den systemtillsyn som utförs av Transportstyrelsen. 

En speciell utmaning är att upprätthålla en god tillsyn utifrån funktionsbaserade krav. Den 
internationella harmoniseringen ställer också krav på gemensamma kravbilder och 
godkännandeprocesser vilket kräver ett nytänkande kring tillsynsarbetet. Sammantaget 
medför detta att ny kunskap måste tillföras Transportstyrelsen för att tillsynen kan utvecklas 
och fungera så väl som möjligt. Ett viktigt FoI-område är att utveckla modeller för att ”mäta” 
säkerhetskultur vilket kan användas för att värdera hur säkert en verksamhet bedrivs i 
verkligheten. Att mäta säkerhetskultur är också ett proaktivt arbetssätt som kan identifiera 
tillståndshavare med högre risk för olyckor och skador.  

Återkoppling till regelverket 

Ett mål för Transportstyrelsen är att tillvarata information, kunskap och erfarenheter från 
tillsynsverksamheten i vid mening (avvikelser, incidenter, tillbud, olyckor, brist-
anmärkningar, marknadsövervakning, m.m.) för att utveckla hela myndighetsutövningen. 
Tillsynen är därför Transportstyrelsens känselspröt för utveckla sitt arbetssätt och 
regelgivningen. Hur och vilka variabler som ska återkopplas till regelgivningen är idag inte 
validerade utifrån vetenskapliga modeller och teorier utan ofta grundade genom praktik. Det 
finns därför ett behov av utveckla modeller som kan hjälpa till att värdera tillsynsresultat i sig 
och därmed hur väsentliga de är att återapportera till regelgivningsprocessen.  

Människan i transportsystemet 

Det är en komplex uppgift att få olika delar i transportsystemet att samspela så att människor 
och varor transporteras på ett effektivt, säkert och miljövänligt sätt. Människan ska även med 
sina normer, värderingar och förutsättningar och begränsningar välja färdsätt och samspela 
med andra delar inom transportsystemet så att risken för olyckor eller tillbud minskar. 
Människan i transportsystemet berör många delar av Transportstyrelsens verksamhet och 
måste speciellt beaktas i konsekvensutredningar som genomförs på myndigheten samt i det 
regelarbete som initieras och utvecklas i internationella sammanhang. Där skapas ofta de 
krav som gäller för det svenska transportområdet och det är viktigt att dessa är anpassade till 
människors förutsättningar så att reglerna är lätta att förstå och möjliga att följa. 
Myndigheten måste därför ta hänsyn till människan och hennes samspel med övriga delar av 
transportsystemet, d.v.s. att alltid beakta områdena Human Factors (HF) och Människa, 
Teknik, Organisation (MTO).  
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Olika grupper i samhället har skilda krav och förväntningar på transportsystemet. En 
uppdaterad kunskap om olika gruppers behov utifrån omvärlds– eller framtidsanalyser är 
därför angeläget för att kunna skapa regelverk som är ändamålsenliga, begripliga och väl 
avvägda när det gäller gruppers behov av tillgänglighet, trygghet och säkerhet. För att göra 
detta möjligt behövs kunskap om växelverkan mellan transportsystemets olika delar och 
människans vilja och förmåga att resa och transportera sig miljövänligt, säkert och samtidigt 
uppleva komfort och trygghet. Ur folkhälsoperspektiv är den ”nyttiga och miljövänliga resan” 
av särskilt intresse.  

Ytterligare ett område av vikt är att se över vilka krav på utbildning, prov och kompetens som 
krävs för att få framföra olika typer av fordon i de olika trafikslagen. Kunskap kring detta kan 
ge TS en god grund för att eventuellt införa förändringar i dagens krav på dessa områden som 
bidrar till t.ex. ett mer säkert, miljövänligt och tillgängligt transportsystem. 

Mer ingående kunskap behöver också tas fram om hur regelgivning, tillstånd och tillsyn kan 
användas i ett förebyggande arbete utan ökade kostnader för företag och enskilda individer. 
Viktigt är också att utveckla och följa upp modeller som kan användas till diagnostik av 
förarlämplighet i relation till olika sjukdomar och medicinska tillstånd. 

På området människan i transportsystemet pågår det för närvarande bl.a. ett projekt som 
syftar till att bedöma hur det praktiska förarprovet B fungerar. 
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Sjöfartsverkets FoI-verksamhet och inriktning 

Sjöfartsverket och maritim FoI 

Sjöfartsverket bedriver forskning, utveckling, innovation och demonstration (FoI) i syfte att 
tillgodose sjöfartens behov och allokerar medel för insatser som ger kostnadseffektiva bidrag. 
Sjöfartsverket initierar, samordnar och stöder FoI inom sjöfartsområdet. Verket utvecklar för 
närvarande sin roll i maritim FoI med målsättning att sjöfartsforskningen aktivt ska bidra till 
en hållbar, effektiv och konkurrenskraftig svensk sjöfart som står rustad att möta omedelbara 
och framtida utmaningar. Målet är att uppfylla transportpolitiska mål, bidra till förnyelsen av 
transportsystemet och till effektiv anpassning till förändrade regelverk.  

Som ett led i kraftsamlingen kring FoI ökar nu Sjöfartsverket samarbete och samverkan 
nationellt med transportmyndigheter, industrin, akademi och finansiärer i syfte att tillvarata 
maritima möjligheter och skapa synergier och samt genom maritim FoI bidra till effektivare, 
säkrare och miljövänlig sjöfart. Viktigt är även att bidra till en effektivare integrering av 
sjöfarten i transportsystemet som helhet och utveckla svensk resurs–och kompetensbas för 
maritim FoI.  

FoI är sedan årtionden kraftigt eftersatt inom sjöfartsområdet. Regeringen konstaterar att 
sjöfartens FoI-verksamhet inte ska täckas av avgiftskollektivet och har därför 2013 för första 
gången ställt offentlig finansiering om minst 35 miljoner till förfogande för FoI riktad till 
sjöfarten, vilket är en unik satsning på sjöfart. FoI-medel för 2013 års kanaliseras genom 
Trafikverket. Sjöfartsverket har också genom ny instruktion (maj 2013) givits ansvar för 
maritim FoI.  

Sjöfartsverket har ambitionen att vara en samlande kraft för FoI inom sjöfartsområdet i syfte 
att skapa samhällsnytta. På så sätt kan Sjöfartsverket proaktivt bidra till att förnya och 
effektivisera transportsystemet där sjöfarten har en nyckelroll för svensk godstransport. 

Sjöfartens utmaningar och behovsbildsbild 

Regeringens konstaterande i infrastrukturpropositionen5: att behoven är som störst för 
sjöfarten och i viss mån för luftfarten.  

Sjöfartens utmaningar har under de senaste åren tagits upp i ett flertal sammanhang. 
Regeringens proposition tar specifikt upp sjöfartens utmaningar: ” Hela 90 procent av den 
svenska exporten använder sjöfart som transportmedel någon gång i transportkedjan. Enligt 
International Maritime Organization (IMO) förväntas sjöfraktens transportarbete öka med 
30–46 procent till 2020 och med hela 150–300 procent till 2050. Enligt 
Kapacitetsutredningen är det både nödvändigt och möjligt att öka sjötransporterna. Det 
kräver dock utveckling av intermodaliteten, dvs. logistisk samverkan med andra trafikslag 
och aktörer samt att sjöfarten blir mer miljövänlig. Sjöfartens tillväxt påverkar möjligheterna 
att nå miljökvalitetsmålen. Det ställer krav på utveckling av såväl miljöteknik som på 
regelverk och styrmedel. Det behövs globala beslut för att avgörande minska emissionerna. 
Sverige ska därför fortsatt vara drivande i IMO:s arbete med att begränsa sjöfartens 
miljöpåverkan.  

Stort fokus ligger i dag på framtidens drivmedel, bränsleeffektivitet och åtgärder för att 
minska sjöfartens luftföroreningar och klimatpåverkan. En aktuell utmaning är de nya 
gränsvärden för svavelhalten i marint bränsle som utfärdats av IMO och som träder ikraft i 

5 Infrastrukturpropositionen (Prop. 2012/13:25) - Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem 
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januari 2015. Det påverkar särskilt Sverige, och vissa andra länder, då den svenska kusten 
ligger inom ett särskilt kontrollområde för svaveldioxidutsläpp, ett s.k. SECA-område. 

Ytterligare utmaningar för sjöfartssektorn är bl.a. skärpta krav på hantering av barlastvatten 
och avloppsvatten från kryssningsfartyg, som träder ikraft 2017, samt krav på minskning av 
utsläpp av kväveoxider och koldioxid. 

För att klara de utmaningar sjöfarten står inför krävs en förnyelse bl.a. med hjälp av 
forskning, utveckling och innovation samt samarbete mellan sjöfartssektorns aktörer, 
nationellt och internationellt. Sverige har en stark internationell position inom sjöfarts-
teknisk utveckling, där svenska företag konkurrerar med miljötekniska lösningar av högsta 
klass. Det är viktigt att behålla och utveckla den positionen. ” 

Svenskt sjöfarten agerar på en internationell marknad och är global vilket innebär att den är 
beroende av anpassningar till snabbt förändrade globala och regionala ramvillkor och 
regelsystem. Fartyg har lång livslängd varför snabba förändringar i regelsystemen slår hårt 
mot sjöfarten.  

Regeringen pekar vidare på att transportsektorn samlade utmaning är att kunna möta en 
kraftigt ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt hållbart 
transportsystem och att detta förutsätter en förnyelse av transportsystemets alla delar och 
det i en högre takt än tidigare. 6 Det ökar behoven av FoI och utbildning för att få mer av 
såväl utveckling som tillämpning av ny kunskap. Huvudsyftet med forsknings– och 
utvecklingsverksamheten är att få mer förnyelse via innovation i transportsektorn. 
Regeringen konstaterar vidare att ett effektivt, robust och hållbart transportsystem är en 
förutsättning för hållbar tillväxt och samhällsutveckling. EU7 och regeringen delar synen på 
att ekonomisk tillväxt och globaliseringen ökar efterfrågan kraftigt transporter. Ökande 
konkurrens kräver högre effektivitet och kvalitet i transportsystemet och företag behöver 
effektivare logistik, affärsmodeller och informationssystem för att åstadkomma mer 
resurseffektiva godsflöden. Det finns sålunda ett behov av förbättringar av befintliga 
transportsystem och utveckling av nya effektiva och hållbara transportsystem för att möta 
ökande krav. Förutom teknikutveckling behövs även bättre samordning mellan trafik– och 
samhällsplanering och verksamheter inom andra samhällsområden. Effektiva transporter är 
en förutsättning för näringslivsutveckling, regionalt tillväxtarbete. 

En viktig utmaning för maritim FoI är att bidra till transportsystemets förnyelse, bidra till 
sjöfartens hållbarhet och att kunna säkerställa sjöfartens roll i och bidrag till ett samman-
hållet effektivt transportsystem. Behovet av förnyelse sätter även fokus på utbildning och 
kompetensförsörjning. Utmaningarna kräver ett ökat ansvarstagande och gemensamma 
insatser av offentliga och privata aktörer på alla nivåer. Ett trafikslagsövergripande 
samarbete är nödvändigt för att transportsystemet ska kunna fungera som en helhet och 
minskar dess effektivitetsförluster och ger positiva synergieffekter. Sjöfartsverket delar 
regeringens bedömning att ett hållbart transportsystem kräver i första hand en utveckling 
inom respektive trafikslag. Samtidigt måste potentialen som finns i en samordning av olika 
trafikslag, transportsystem och transportutbud tillvaratas.  

De övergripande största utmaningarna för sjöfarten kräver bredare samarbeten och 
samverkan och är att: 

6 proposition 2012/13:25, kap 9 Forskning och innovation för utveckling av ett hållbart transportsystem 
7 EU:s vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem 
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• klara den ökning av gods på köl till 2050 som bland annat EU (2008/2009) i sin 
Maritima Strategi pekade på samtidigt som klimat– och miljöpåverkan reduceras från 
nuvarande nivåer till en nollnivå som Sverige antagit; 

• genom FoI bidra till att klara sjöfartens omedelbara utmaningar – svavelreglerna, 
kväveregeler, grå– och svartvattenhantering, ballastvatten, fartygsupphuggning 
(scrapping) och marint buller;   

• utveckla ett gränslöst (seamless) transportsystem med effektiva noder (här spelar 
informationsdelning mellan trafikslagen en viktig roll) där sjöfarten har en tydlig roll 
och uppgift samt där sjöfart finns med i samhällsplaneringen; 

• genom en konkurrenskraftig, miljöanpassad, effektiv och säker sjöfart på befintlig 
infrastruktur kunna avlasta trafikslag med kapacitetsbrist och på så sätt skapa ökad 
samhällsnytta; 

• utveckla innovationsklimat och stimulera innovationsförmågan inom sjöfartsområdet 
också inom utmaningsområden som inlandssjöfart (IWW) där Sverige nu får 
förbättrade förutsättningar;  

• skapa samarbetsplattformar för FoI som kan slå bryggor mellan teori och praktik och 
mellan forskning och implementering gärna i sk Triple Helix-samverkan; 

• metodiskt arbeta vidare med utveckling av sjösäkerhetsområdet speciellt inom 
human-factors-området; 

• stärka förutsättningarna för implementering av FoI-resultat med plattformar för 
demonstrationsverksamhet, piloter, testning, validering; 

• öka omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning genom internationell och nationell 
samverkan och öka förutsättningarna att lära av varandra; 

• bidra till att sjöfartens utveckling genom nyttjande av nya IT-baserade lösningar 
utveckling av trafikledning till sjöss (Sea Traffic Management8), dynamisk 
ruttseparation, elektroniska handelsförenklande dokument, Single Window etc;  

• göra en tydlig satsning på sjöfartens trafikslagsegna utveckling som grund för 
trafikslagsövergripande utveckling; 

• öka samverkan med och FoI-finansiering via EU:s finansieringsmekanismer (exv 
Horizon 20209 och Motorways of the Sea); 

• vidareutveckla maritima kompetenscentra, speciellt Lighthouse10 och i samverkan 
med akademi och näringsliv öka Triple Helix-samverkan; 

• skapa nya typer av samarbeten mellan transportmyndigheterna för att säkerställa ett 
väl sammanhållet och effektivt transportsystem med fungerande noder. 

 

För att svara upp mot utmaningarna krävs bredare och fördjupade nya typer av nära 
samarbeten och erfarenhetsdelning dels mellan transportmyndigheterna, mellan FoI-
finansiärer och mellan trafikslagens privata och offentliga aktörer.  

Maritim FoI genom Sjöfartsverket är behovs– och utmaningsdriven med fokus på 
effektivisering och ökad samhällsnytta. Tonvikten ligger inom sjösäkerhets– och miljö-

8 http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_traffic_management 
9 http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home 
10 http://www.lighthouse.nu/ 
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förbättrande åtgärder samt innovationer som ger sänkta kostnader eller samhälls-
ekonomiskt bättre lösningar i egen verksamhet, för sjöfarten och Sverige. 

 
Figur anpassad från SRF:s forskningsagenda11 
  

Sjöfarten har behov av offentligt finansierad FoI för att nå de transport-, miljö- och 
näringspolitiska målen och för att klara Sveriges internationella åtaganden. Svensk sjöfart 
står inför samma utmaningar som andra trafikslag vad avser exv. effektivitet, hållbarhet, 
energieffektivisering, miljöanpassning och säkerhetsutveckling. Sjöfarten agerar på en 
internationell marknad och är beroende av anpassningar till snabbt förändrade globala och 
regionala ramvillkor och regelsystem. En effektiv, säker och väl fungerande sjöfart är 
nödvändig för svensk export och import. 

Sverige har ett kompetent maritimt kluster och har internationellt erkänd FoI med 
styrkeområden och spjutspetskompetenser hos företagen, i myndigheter och inom 
akademini. Förutsättningarna för att sjöfarten ska kunna bidra genom s k Blå tillväxt är goda.  

En inventering av FoI 2013 befintliga kontrakt ger vid handen att Sjöfartsverket har följande 
åtaganden: 

• Åtagande för svensk finansiering av vintersjöfartsforskning (årlig utlysning), ett 
samarbete inom ramen för Styrelsen för Vintersjöfartsforskning med Finland (avtal 
sedan 1972); 

• Sveriges deltagande i ERA-NET MARTEC II utlysning där efter samråd med 
Trafikverket 2013 beslut fattats om att avsätta 5 milj/år under åren 2014-2016 för 
svenska företags deltagande; 

• Sjöfartsverkets stöd till kompetenscentrum Lighthouse; 

• Motorways of the Seas MONALISA; 

• Single-Window, ACCSEAS. 

Internationellt och nationellt 

Sjöfartsverket följer utvecklingen inom nationell och internationell sjöfartsforskning, inte 
minst inom EU-samarbetet, för att få beslutsunderlag och skapa möjligheter till ökad 
medfinansiering från EU för angelägna FoI-satsningar. Ett viktigt mål för Sjöfartsverket 

11 http://www.sweship.se/Sveriges_Redareforening/Forskning___Innovation 
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arbete med maritim FoI är att öka antalet FoI-projekt genom att stärka den finansiella basen 
för svensk sjöfartsforskning och att öka andelen EU-medel till svensk FoI inom sjöfarten. 

EU:s vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (2011)12  framhåller kommissionen 
att forskningen inom transportområdet och innovationspolitiken i allt större utsträckning 
och på ett enhetligt sätt bör främja utvecklingen och införandet av ny teknik för att utveckla 
EU:s transportsystem till ett modernt, effektivt och användarvänligt system.  

IMO konstaterar å sin sida att de maritima transporterna är livsviktiga för en hållbar 
utveckling och för världsekonomin. Organisationen listar därför förljande särskilda 
utmaningar: globala standarder för miljövänlig sjöfart, energieffektivisering, ny teknologi, 
utbildning och träning, sjösäkerhet, trafikledning, och havsinfrastruktur. 

Sverige är ett litet land och klarar inte FoI inom transportområdet utan samfinansiering och 
internationellt samarbete med framför allt EU:s program för FoI. Sjöfarten behöver tillföras 
offentliga resurser för motfinansiering av tillgängliga EU-medel för FoI. Sverige har stora 
möjligheter att vara på den potential som EU-finansieringen av FoI erbjuder och som 
möjliggör en uppväxling av svenska satsningar på maritim FoI. 

Sjöfartsverket driver bl a sedan 2010, i nära samverkan med industri, akademi och 
myndigheter i Sverige och inom EU, initiativet MONALISA13, inom vilket fokus ligger på att 
effektivisera sjöfarten genom ny teknik och nya arbetssätt för trafikledning, där de 
investeringar i trafikledning som genomförts inom luftfarten återanvänds. 

Kommande större EU-motfinansieringar bedöms vara 

• Motorways of the Seas MONALISA 2.0 (2013->); 

• Motorways of the Seas WINMOS (2013->); 

• HORIZON 2020 med start 2014; 

• Pilot- och demonstrationsprojekt genom ZeroVisionTool 14 (2013->); 

Den nationella samverkan inom transport-FoI genom TRANSAM och dess rådgivande roll är 
viktigt för att samordna myndigheternas FoI-insatser och är också ingången om man vill göra 
prioriteringar i satsningsområdena. Informationsdelning och strategisk framförhållning vad 
avser EU-finansiering hanteras genom Teknikpattformsgruppen med stöd av VINNOVA. 
Genom TRANSAM och dess teknikplattformsmöten rapporteras FoI genom transport-
myndigheterna och Sjöfartsverket bidrar här till att sätta sjöfartens behov och utmaningar på 
agendan. Den europeiska teknikplattformen ERA-NET WATERBORNE är en viktig kanal för 
att påverka kommissionen om inritningen av EU framtida program exv HORIZON 2020 så 
att kommande utlysningar sammanfaller med svenska intressen. Det är utomordentligt 
betydelsefullt att Sverige fortsatt nyttjar dessa möjligheter att påverka inriktningen av EU:s 
FoI-program för att skapa mervärde i finansieringen av FoI inom transportsektorn. 

Strategiska portföljer för utmaningar och behov 

Parallellt med intern FoI-samordning fortsätter Sjöfartsverket att organisera och strukturera 
maritim FoI. Sjöfartens förbättringspotential är hög och i syfte att tillvarata denna potential 
har Sjöfartsverket tillsammans med intressenter inom sjöfartsklustret inklusive akademin 

12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF 
13 http://www.sjofartsverket.se/en/MonaLisa/ 
14 http://www.sweship.se/Sveriges_Redareforening/Miljo/Zero_Vision_Tool__ZVT 
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under 2011 satt samman sju strategiska FoI-portföljer som utgår från sjöfartens behovsbild, 
transportpolitiska mål, miljöpolitiska mål och svenska styrkeområden. Sjöfartsforskningens 
portföljer täcker en rad områden och discipliner och underlättar identifiering av insatser som 
program, samarbeten och inom forskning, utveckling, innovation och demonstration. 
Satsningarna lägger grunden för en sammanhållen nationell strategi för maritim FoI och en 
för bättre strategisk samordning.  

Syftet med en samordnad maritim FoI är att det ger möjlighet att påverka och utveckla 
svensk sjöfartsnäring långsiktigt och hållbart i en internationaliserad bransch där såväl 
politik som ekonomi och teknisk utveckling har stort inflytande för näringens framtid. FoI-
samordning är nödvändig för att Sverige ska kunna behålla sin roll som en ledande 
sjöfartsnation och nå uppsatta mål. Hela det maritima klustret med såväl företag som 
utbildnings– och forskningsinstitutioner samt andra myndigheter är viktiga aktörer som är 
med och formar detta samarbete. 
 

PORTFÖLJ EXEMPEL PÅ  

 1. e-Maritime Intelligenta transportsystem (ITS), moderna kommunikationssystem, 
minskad administrativ merbörda, e-navigation, en enda kontaktpunkt hos 
myndigheter, handelsförenklande åtgärder samt effektivisering genom 
trafik- och ruttoptimering. Sea Traffic management (STM) 

 2. Uthålliga 
maritima 
transporter  
och miljö 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Internationella och 
nationella miljökvalitetsmål, forskningssamordning för fartygen, 
klimatsmart energiutnyttjande, sjöfartens miljöpåverkan, fartygsdesign, 
skrov och framdrivning, motorer och avgaser, alternativa bränslen, 
utveckling och integrering av förnybar energi ombord på fartyg och vid 
kaj. Stärkt båtliv och turism genom ökat miljösamarbete och miljö-
medvetenhet, Zero Vision Ship – ”nollfartyg” utan utsläpp. Triple Helix-
samverkan genom ZeroVisionTool. 

 3. Sjösäkerhet 
 

Human-factors och HRM, robusta positioneringssystem, utbildning, stöd 
för operation och manövrering, sjöfolks sociala och operativa miljöer, 
syste-matiskt arbetsmiljöarbete, människa/teknik/organisation, nationellt 
och internationellt förändringsarbete av normer och regler, framtida 
behov av effektiva informationssystem för sjö– och flygräddning. 

 4. 
Infrastruktur 
och teknik 

Inlandssjöfart (IWW), kustsjöfart, noder, hamnar och ”Dry ports”, 
dokumentation, intermodalitet för gemensamma transportsystem, 
sjömotorvägar, radio, tele, satellitnavigering, automatiska identifierings-
system, radar m.m., standardiseringsarbete, processharmonisering, stor-
sjöfart och närsjöfart, utrustning och system, miljöindex, kommersiali-
sering av marin informationsteknik samt fullskaledemonstrationer av nya 
koncept 

 5. Vintersjöfart 
/ arktiska 
frågor 

Verksamhet under svåra klimatförhållanden, Arktisk och kallklimat 
teknologi samt teknikutveckling, klassificering, beräkningar och modeller 
för isbildning, effekter och påverkan, maritimt miljöskyddsarbete i Arktis. 
Styrelsen för Vintersjöfartsforskning. 
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 6. Sjöfartens 
externa 
förutsättningar 

Beredskap för anpassning p g a internationellt, regionalt (EU, Östersjön) 
och nationellt förändringsarbete av normer och regler. Juridiska, och 
ekonomiska kompetenser. 

 7. Kompetens- 
och kapacitets-
frågor 
 

Ökning av svensk innovationskapacitet, marknadsmedvetenhet, 
kontaktnät och närvaro. Stimulera FoI-klimat genom t.ex. utlysningar, 
kompetenscentrum Lighthouse + KTH + Kalmar, utbildnings– och 
forskningsinstitutioner, doktorander och examensprojekt, säkrad 
kompetensförsörjning och virtuell laboratoriemiljö. 

Pågående/Planerade aktiviteter 2013 

Som en effekt av regeringens beslut om en övergång till offentlig finansiering av sjöfarts-
forskning och innovation har Sjöfartsverket satt samman ett antal insatser. BÅ 2013 får ses 
som ett startår där osäkerheter om kommande års finansiering av maritim FoI gjort att det 
varit omöjligt att starta angelägna projekt med längre löptider. Sjöfartsverket använder 
sålunda 2013 i huvudsak åt att i samverkan med övriga intressenter lägga grunden för ett väl 
sammanhållet nationellt maritimt FoI-program och endast kunnat starta ett fåtal angelägna 
projekt inom given budgetram.  

Följande aktiviteter inom ramen för Sjöfartsverkets portföljer är planerade för 2013: 
 
FoI-portfölj Aktivitet 

1. 
e-Maritime 

• MONALISA 1.0 – MONALISA innebär innovativa e-navigationstjänster 
till sjöfarten, något som kan komma att spridas och genomföras 
internationellt. Systemet kommer att leda till effektivare sjötransporter, 
optimerad bränsleförbrukning och minskade emissioner. En av 
aktiviteterna i MONALISA är proaktiv ruttplanering, vilket syftar till att 
utveckla en ny modell för ruttplanering. Varje fartygs färdplan kommer 
att bli tillgänglig för trafikinformationscentraler och andra fartyg. 
Fartygets befälhavare och trafikinformationscentralen kommer överens 
om färdväg och fartrekommendationer via AIS-systemet och anpassar 
dessa till fartygsstorlek, djupgående, fart samt önskad ankomsttid. 
Systemet ska även ha en larmfunktion när fartyg avviker från sin 
planerade färdväg vilket kan tolkas som att något är fel ombord och leder 
till ökad sjösäkerhet. 

• MONALISA 2.0 – är ett innovationsprojekt som är initierat av 
Sjöfartsverket men som ska genomföras med ett brett europeiskt partner-
skap. Projektet kommer att främja näringsliv och utveckla offentliga 
servicetjänster och har ett praktiskt angreppssätt och kommer att leve-
rera konkreta lösningar för framtidens utmaningar för sjöfarten. I detta 
ingår att förbereda för ett införande av sjötrafikledning (Sea Traffic 
Management). Det geografiska tillämpningsområdet för MONALISA 2.0 
täcker Östersjön, Nordsjön och Medelhavet och omfattar Sverige, 
Finland, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Malta, 
Grekland och Norge. Projektet har en totalbudget på cirka 24 miljoner 
euro och pågår till och med år 2015. 
 
 

35 
 



2. 
Uthålliga 
maritima 
transporter och 
miljö 

• Projekt – Alternativa bränslen (CTH) med speciell tonvikt på mindre 
fartyg exv lotsbåtar  

• Zero-Emmission Ship / Zero Vision Tool – är ett brett triple helix-
samarbete som kommer att vidareutvecklas inom ramen för kompetens-
centrum Lighthouse. Samverkan sker kring nollvisionen för fartygs-
utsläpp  och strategiskt verktyg  i samarbete med industrin och akademi 
kring implementering av innovations– och forskningslösningar på 
sjöfartens miljöproblem. 

• Öka svenskt engagemang i Era-Net MARTEC och WATERBORN  
• ERA-NET MARTEC II utlysning 2013 
• Teknikplattformen WATERBORNE som verktyg för att forma 

inriktning av EU:s nya ramprogram HORIZON 2020 

3. 
Sjösäkerhet 

• Projekt – RadioMedical – statistisk analys av RadioMedicals 
medicinskts stöd från (Sahlgenska universitetssjukhuset) till fartyg 
avseende passagerare och ombordanställda för att möjliggöra 
teknikutveckling och identifiera förbättringspotential. 

• Projekt - utveckling och testning av strategisk programvara för 
bryggsimulator.  Samlokaliseringen av Sjöfartsverkets och Chalmers 
simulatoranläggningar skapar en unik forskningsanläggning i den redan 
befintliga forskningsmiljön i Göteborg. I en sådan anläggning kan 
fartygsbryggorna användas var för sig eller i samspel med varandra för 
att t.ex. studera interaktion mellan människa–maskin, kommunikation, 
avancerad manövrering och navigering. En integration av brygg-
simulatorn och VTS-anläggningen kommer att utgöra en tillgång för 
svenska och internationella forskningsprojekt och skapa ett simulator-
kluster i absolut världsklass. 

• Projekt – Sjösäkerhetsområdet Fartygs Dynamik (KTH)  
• Projekt – Hopkoppling av bryggsimulatorer (inkl. 

Sjöfartshögskolan i Kalmar) nationellt och till internationellt 
simulatornätverk för demonstrationsverksamhet och testbänk. 

4. 
Infrastruktur 
och teknik 

• Demo och Testanläggningar för sjöfartens utveckling och 
miljöanpassning 

• Projekt – Vattenbussen – sjöfartens bidrag till urbana person-
transporter inom ramen för kollektivtrafik och nya koncept för 
varudistribution via vattenvägen 

5. 
Vintersjöfart / 
arktiska frågor  

• WINMOS – Projektet går ut på att garantera en säker och effektiv sjöfart 
året runt och mildra effekterna som orsakas av havsisen på Östersjön 
något som är centralt för transportsystemets funktion. WINMOS är ett 
finskt, estniskt och svenskt projekt med flera delprojekt:  nästa 
generations isbrytare och framtida behov, livstidsförlängning av ett antal 
äldre isbrytare genom utveckling av bränsleinsprutningsteknik (Common 
rail) för att minska bränsleförbrukning och emissioner, vidareutveckling 
av ledningssystem för vintersjöfart och isbrytning och utveckling av en 
simulatorutbildning för sjöbefäl. Budgeten för WINMOS beräknas till 
cirka 140 miljoner euro. 

• Styrelsen för Vintersjöfartsforskning – Att säkerställa en effektiv 
och säker sjöfart året runt är en utmaning för Östersjöregionen. Framför 
allt Sverige och Finland har av tradition utvecklat ett stort kunnande i 
vintersjöfartsforskning och bedriver ett gemensamt program, med en 
årlig gemensam utlysning av vintersjöfartsforskningsprojekt. 
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7. 
Kompetens- och 
kapacitetsfrågor 

• Kompetenscentra Lighthouse – stöd till vidareutveckling till ett 
nationellt maritimt kompetenscentrum av världsklass i samarbete med 
sjöfartsnäringen, akademin och andra intressenter. Lighthouse är en 
viktig nod för att dela information och FoI-resultat.  

• Industridoktorander – inom strategiska områden 
• Projekt VTI – Forskningsdatabasen – Nationellt har Sjöfartsverket 

utvecklat en sjöfarrtsforskningsdatabas för att rapportera och underlätta 
spridning av forskningsresultat inom sjöfartssektorn. 
Forskningsdatabasen har även gjorts tillgänglig för engelskspråkiga 
intressenter. Databasen skall av VTI överföras till den av TRANSAM 
förordade trafikslagsgemensamma databasen TRANSGUIDE. 

Sjöfartsverkets övriga relevanta FoI-verksamheter 

Inom Sjöfartsverket drivs även en rad egna utvecklingsprojekt, processer och program inom 
verkets olika verksamhetsområden som kan sägas utgöra del av den kraftsamling som verket 
gör inom maritim FoI. Som exempel kan nämnas: 

Single Window – förenklade anlöpsprocesser. Sverige har tillsammans med 12 andra 
länder ansökt om medel från EU:s TEN-T-program för ett samarbetsprojekt. Målet är att 
skapa en elektronisk fartygsrapporteringsportal, ett så kallat Single Window, med 
gemensamt gränssnitt. Ett Single Window innebär att fartygen som anlöper svensk hamn 
bara ska behöva rapportera uppgifter till svenska myndigheter på ett ställe och bara en gång. 
Rapporteringen ska dessutom ske elektroniskt något som minska administrationsbördan för 
sjöfarten. Uppdraget att införa ett Single Window kommer ifrån ett EU-direktiv och det är 
upp till varje enskilt land hur man vill genomföra direktivet. För att hitta så bra, och för 
sjöfarten enkla, lösningar som möjligt har Sverige tillsammans med 12 andra länder ansökt 
om medel från EU:s TEN-T-program för ett samarbetsprojekt kallat för ANNA (Advanced 
National Network of Administration) som möjliggör att sjöfarten mötas av liknande 
gränssnitt oavsett vilket av länderna som fartyget anlöper.  Projektet ska utveckla väl 
fungerande system för att kunna utbyta information mellan näring, myndigheter och mellan 
länder. Förutom de 13 deltagande länderna så deltar nio länder och Världstullorganisationen 
(WCO) som observatörer och åtta intresseorganisationer har formellt uttryckt sitt stöd. 
 

ACCSEAS –  är ett 3-årigt projekt som syftar till att förbättra sjösäkerhet och miljöskydd i 
Nordsjöregionen genom att utveckla en testbädd för e-Navigation15 med målet att 
harmonisera utbyte av elektronisk sjöfartsinformation ombord och i land. Projektet utgår 
ifrån den utveckling av e-Navigation som sker främst inom Europa och samordnas även med 
andra projekt och bygger också på resultaten av tidigare relaterade projekt, så som 
EfficienSea. ACCSEAS mål är att: Utveckla en testbädd för genomförande av praktiska prover 
av verklig utrustning och infrastruktur i form av prototyper och kompletterande simuleringar 
för att testa dessa; Arbeta fram en GIS databas i syfte att illustrera omfattningen av e-
Navigationstjänster för de utvecklade prototyper samt hur dessa stödjer de rutter som idag 
utnyttjas av sjöfarten i Nordsjöområdet; Utarbeta en Systems Engineering dokumentation 
med syfte att belysa hur e-Navigationslösningar bäst implementeras i Nordsjöregionen; 

15 E-navigation - "… harmoniserad insamling, integrering, utbyte, presentation och analys av sjöfartsinformation ombord och 
iland på elektronisk väg för att underlätta navigering kaj till kaj samt relaterade tjänster, i syfte att öka säkerhet och trygghet till 
sjöss samt skyddet av den marina miljön…" (IMO 2012) 
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Arbeta fram dokumentation rörande utbildningsfrågor med syftet att stödja ett verkligt 
genomförande av de utvecklade tekniska lösningarna.   

Strategiska planerade maritima FoI-initiativ 2014 och framåt 

Sjöfartsverket har den senaste tiden arbetat med planering av transportrelaterad FoI för åren 
2014 till 2025. För sjöfartsområdet har utgångspunkten varit att kraftsamla kring de 
utmaningar och behov inom sjöfarten som regeringen bekräftat i infrastrukturpropositionen 
samt att skapa förutsättningar kring riktade satsningar som leder till tydliga resultat.  

I planeringen har Sjöfartsverket att utgå från en situation där sjöfarten under lång tid varit 
finansieringar med avgiftsmedel något som inte längre är möjligt. För 2013 har regeringen 
via Trafikverket ställt offentliga FoI-medel till sjöfartens förfogande. Ovissheten kring den 
långsiktiga finansieringen av maritim FoI har gjort planeringen svår för insatser som löper 
under längre tid än ett budgetår varför 2013 har ägnats åt att lägga grunden för mer 
långsiktiga FoI-engagemang. För perioden bortom 2016 har det inte varit möjligt att göra en 
mer detaljerad uppskattning av vare sig kostnader eller insatser. 

I tabellen nedan anges breda prioriterade maritima områden för 2014–2016 sorterade på 
Trafikverkets 7 FoI-områden (A-G). För att tydliggöra finns kolumner som anger kopplingar 
till såväl trafikverkets FoI-portföljer (1–7) som Sjöfartsverkets strategiska maritima FoI-
portföljer (1–7). För varje FoI-område framgår även vilken Trafikverks-portfölj respektive 
Sjöfartsverket-portfölj som varje föreslaget sjöfartsprojekt kopplar till. 
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I sammanfattning innebär ovan nämnda prioritering och kraftsamling en riktad 
behovsmotiverad satsning på FoI och breda samarbeten inom sjöfartsområdet med tonvikt 
på: 

• motfinansiering till prioriterade EU-kopplade FoI projekt så som MONALISA 2.0 och 
WINOMOS; 

• vidareutveckling till ett nationellt maritimt kompetenscentrum Lighthouse av 
världsklass i samarbete med sjöfartsnäringen, akademin och andra intressenter i syfte 

TrV FoI-
områden Sjöv TRV

A 1 1 1.3 GOTRIS
A 2 1 2.1 ZeroVision Ship
A 4 1 4.5 EFFShip
A 2 7 2.5 IWW utmaning Zero vision
A 4 7 4.4 Demo och testbäddar / joint ventures Infrastrukt & teknik
A 4 7 4.7 Utlysning maritim FoI Infra & teknik

B 4 2 4.3 Sjöburen urban person-& godstrafik (Vattenbussen mm)
B 2 7 2.6 Utlysning maritim FOI Uthålliga transp&miljö

C

D 1 1 1.1 MONALISA 2.0
D 1 1 1.2 MONALISA STM development  & deployment (via åtgärdsplaneringen)
D 1 3 1.5 SingleWindow
D 1 5 1.8 IWW trafikledning
D 5 5 5.5 Sjöfart under svåra klimatbetingelser
D 2 7 2.4 Demo och testbäddar /joint ventures (SECA, NOx) 
D 3 7 3.5 Utlysning maritim FoI Uthålliga transp&miljö
D 5 7 5.3 Arctic Ice - utveckling miljöräddning - samv UD/Artic Council

E 1 3 1.4 ACCEAS 
E 5 3 5.1 WINMOS - EU
E 1 4 1.6 Projekt - Mobile Mapping (farleder)
E 1 4 1.7 Interactive Maritime Web tool
E 3 4 3.4 SAFEShip (Lighthouse m fl)
E 5 5 5.2 Styrelsen för Vintersjöfartsforskning - smv Finland
E 2 7 2.2 Zero Vision Tool - nationell info-nod
E 3 7 3.3 Demo och testbäddar / joint ventures Sjösäkerhet
E 4 7 4.6 Pågående FoI-projektkorg
E 5 7 5.6 Utlysning maritim FoI Vintersjöf & Arkits

F 4 3 4.1 Inlandssjöfart - IWW Sweden
F 6 3 6.1 Sjöfarten som del av ett samordnat intermodalt svensk transportsystem
F 4 5 4.2 MARTEC II - koppling till WATERBORN
F 6 7 6.3 Utlysning maritim FoI Sjöf externa förutsättn
F 7 7 7.5 Klustersamvekan Sjöfartsforum - koppling till EU-klustret
F 7 7 7.6 Myndighetssamverkan FoI / kvalitetssäkring - TrV, LFV, Transp.styrelsen, TRAFA, VINNO         
F 7 7 7.8 Forskningsrådsfunktion/referensgrupper / expertstöd sjöfart

G 2 4 2.3 Kraftsamling teknikutveckling för Svavel-& Kvävereduktion ( SECA 2015, NECA 20xx)
G 3 4 3.1 Human factors programstöd
G 3 4 3.2 Arbetsförhållanden ombord
G 5 5 5.4 Framtidens vintersjöfart/  tekn  vintersjöfart
G 2 7 2.7 Maritim hantering av grå & svartvatten 
G 6 7 6.2 Samverkan omvärldsanalys FoI sjöfart
G 7 7 7.1 Svenska maritima kompetenscenter  (Lighth, CTH, GU, KTH, Lin)

G 7 7 7.2 Industridoktorandprogram  (Lighth, CTH, GU, KTH, Lin)

G 7 7 7.3 Professur e-maritime
G 7 7 7.4 Professur sjösäkerhet

Portföljer

TrV FoI-område - Samhällsnytta (Samhällsprocesser)

TrV FoI-område - Specifika samarbeten

Sjöfart
TrV FoI-område - Ett energieffektivt transportsystem 

TrV FoI-område - Urbana transporter 

TrV FoI-område - Långväga transporter - personresor

TrV FoI-område - långväga transporter - gods

TrV FoI-område - Robusthet
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att snabba på utvecklingen inom sjöfartsområdet, stimulera till ökat samarbete 
mellan myndigheter, näringsliv och akademi samt öka samordning och stimulera till 
informationsdelning av resultat från FoI; 

• strategiskt stöd till akademiska kompetensmiljöer inom sjöfartsområdet speciellt 
Chalmers16, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet17, KTH18 och 
Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet19; 

• utveckling av Triple Helix-samarbete kring sjöfartens omedelbara utmaningar inom 
ramen för sjöfartens och Sveriges nollvision avseende miljöpåverkan från fartyg 
genom Zero Vision Tool 20för att säkerställa informationsspridning och 
implementering av nya FoI-lösningar; 

• speciell kraftsamling kring lösningar som kan minska sjöfartens svavelutsläpp till 
2015 och kommande kvävereningsregler; 

• ökning av Svensk deltagande i EU:s FoI-samarbeten inom kommande HORIZON 
2020, ERA-NET MARTECH II21 och i den maritima EU-teknikplattformen 
WATERBORNE22; 

• strategisk FoI inom kommande områden så som inlandssjöfart (IWW) 
nollvisionsarbete, trafikledning; 

• satsningar på maritim demonstration, testning, simulatorer, validering i samarbete 
med akademi och näringsliv; 

• riktade utlysningar inom för sjöfartens utmaningar och strategiska områden för att 
säkerställa idéhemtagning och kunskapsuppbyggnad; 

• satsning på utmaningar kring sjöfart under svåra klimatbetingelser inklusive fortsatta 
utlysningar inom ramen för Styrelse för Vintersjöfartsforskning tillsammans med 
Transportstyrelsen och Finland; 

• utveckling och testning av behovsdrivna smarta IT-lösningar för sjöfarten; 

• satsning på kompetensutveckling inom för sjöfarten viktiga områden i behov av 
förstärkning i form av industridoktorander och seniora akademiska tjänster i 
samarbete med näring och akademi; 

• förbättrade förutsättningar för samverkan mellan transportmyndigheterna vad avser 
informations– och erfarenhetsdelning, kvalitetssäkring av FoI, rapportering och hur 
vi mäter samhällsnyttan och indirekta samhällskostnader i våra modeller; 

• förbättrade förutsättningar för sjöfartsområdet avseende samverkan kring 
trafikslagsövergripande frågor exv inom ramen för FORUM för Innovation och 
VINNOVA:s forskningsagendaarbete och programsamarbete med 
Energimyndigheten; 

• stöd till arbete inom områden som kopplar till Human-Factors, arbetsförhållanden 
om bord och sjösäkerhet; 

16 http://www.chalmers.se/sv/institutioner/smt/Sidor/default.aspx 
17 http://www.handels.gu.se/ 
18 http://www.sci.kth.se/forskning/2.3876/marina-system-1.15499 
19 http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan 
20 http://www.sspa.se/zero-vision-tool 
21 http://www.martec-era.net/ 
22 http://www.waterborne-tp.org/ 
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• innovationssatsningar på sjöburen citylogistik och sjöfart som del av urbana 
persontransportsystem; 

• programsatsning på hållbara transporter inom sjöfartsområdet. 

Sammantaget kan en kraftsamling som är i paritet med den medelstilldelning som görs för 
väg- respektive järnvägsområdena ge bättre förutsättningar för svensk sjöfarten att möte de 
utmaningar som ligger för handen. Ett ökat samarbete mellan transportmyndigheterna 
borgar för att erfarenhetsdelning inom överlappande områden säkerställs och risken 
dubbelarbetet minskas. Kvalitetssäkring av transportrelaterad FoI bör enligt Sjöfartsverket 
ske i samverkan med forskningsråden23 och är en garant för transparant och 
väldokumenterat arbetssätt längs hela innovationskedjan.   

Planerad FoI inom det maritima området 2014-2016 avser bidra proaktivt till sjöfarts-
sektorns utveckling genom innovativa samarbeten, produkter, tjänster och service. Det ger 
Sverige ökad konkurrenskraft, skapar förutsättningar för ökad internationell samverkan och 
ger en förbättrad position inom sjöfartsområdet där forskning, utveckling, innovation och 
demonstrationer bidrar till effektivare, säkrare och miljömässigt mer hållbar sjöfart. 

En kraftsamling på ett nationellt maritimt FoI-program, stärkt FoI-arbete, externa nätverk, 
stärkt Triple Helix-samarbete och satsning på kompetenscentret Lighthouse bidrar positivt 
till samverkan mellan myndigheter, akademi och näringsliv och skapar förutsättningar för ett 
intensifierat arbete i internationella FoI-projekt.  

En fördjupad samverkan och nya samarbetssätt mellan andra myndigheter, näringen och 
akademin tas upp i forsknings- och innovationspropositionen.  

Sjöfartens resursbehov och effekter av föreslagna ambitionsnivåer 

Sjöfartsverket har i sin planering utgått från regeringens konstaterande i infrastruktur-
propositionen: att behoven är som störst för sjöfarten och i viss mån luftfarten.  

Regeringen pekar också i sin handlingsplan för sjöfarten24 (Svensk sjöfartsnäring – 
Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft) att en särskild satsning på framtida 
sjöfartsforskning är motiverad. I handlingsplanen pekar regeringen ut sex områden av 
särskild stor vikt: Företagsfrämjande insatser, Utbildningsinsatser, Sjösäkerhetsfrågor, 
Miljöfrågor, Sjöfartsforskning och utvecklingsfrågor samt Viktiga EU-projekt. 

Sjöfartsverket har tolkat det som att regeringen uppfattat allvaret i sjöfartens omedelbara 
utmaningar och utgår ifrån att den offentliga finansieringen av maritim FoI således bör vara i 
paritet med stödet till exempelvis väg och järnväg.  

Utöver offentlig finansiering för transportområdet behövs samverkan med forsknings-
finansiärer för att säkra kompletterande medel från finansiärer med fokus på också andra 
sakfrågor än transporter exempelvis VINNOVA, Energimyndigheten, FORMAS25, 
Vetenskapsrådet26, KK-stiftelsen27, MISTRA28, etc. Detta samarbete bör även inkludera nära 
samarbete kring prioritering, programformuleringar, relevansbedömningar och 
uppföljning/utvärdering av FoI inom sjöfartsområdet. 

23 I 2012 års Forsknings och Innovationsproposition finns tydliga rekommendationer om nätverk för kvaltetssäkring 
24 http://www.regeringen.se/sb/d/17076/a/207453 
25 http://www.formas.se/ 
26 http://www.vr.se/ 
27 http://www.kkstiftelsen.se/SitePages/Startsida.aspx 
28 http://mistra.org/ 
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Resursbehovet 

Budgetuppskattningarna utgår från sjöfartens behovsbild där alla planerade insatser skall 
vara kvalitetssäkrade ge mätbara och tydliga resultat för sjöfarten. Utgångspunkten har varit 
att proaktivt kunna komma tillrätta med utmaningar och bidra till förnyelse inom sjöfarten. 
Initialt behövs extraordinära insatser och starka incitament för samarbete mellan akademi, 
myndigheter och industri i form av offentligt finansiering för att stärka det FoI-mässigt 
eftersatta sjöfartsområdet. 

Ambitionsnivåer utgående från behov och omedelbara utmaningar inom miljöområdet. 
Sjöfartens FoI har varit eftersatt och regeringen konstaterar att behoven är som störst för 
sjöfart.  

Nivåer för översiktlig budget för åren 2014, 2015 och 2016 har på Trafikverkets begäran 
ändrats från Sjöfartsverkets prioriteringar för nivåerna 100/150/200/250 till prioriteringar 
om 100/175/250 miljoner kronor. Argumentationen kring de olika nivåerna har på 
motsvarande sätt anpassats till de nya nivåerna. 

En fördelning på planerad sjöfartsrelaterad FoI har gjorts utifrån Trafikverkets FoI-områden 
då finansieringen för sjöfartens FoI för 2013 kanaliserats av regeringen via Trafikverket. Det 
bör noteras att inplacering i Trafikverkets FoI-områden liksom i Trafikverkets portföljsystem 
skall ses som en kompromiss då det är inte fullt tydligt hur avgränsningar för portföljernas 
respektive FoI-områdenas avgränsningar tillkommit. 

 

 
 

NIVÅ 1 – en ambitiös nivå 

Ambitionsnivån bidrar proaktivt till att möta sjöfartens omedelbara och långsiktiga 
utmaningar och öka konkurrenskraften för svensk industri. Svensk konkurrenskraft stärks. 
Ökad internationell samverkan och kunskapsinhämtning via internationella samarbeten 
bidrar till efterfrågad förnyelse av transportsystemet  

Strategiska satsningar på kompetenscentrat Lighthouse och närmare Triple Helix-samverkan 
genom Zero Vision Tool kan fullt ut genomföras. 
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Nödvändig test– och demoverksamhet tar forskning och innovation närmare marknaden. 

Ambitionsnivå 1 innebär generellt att Sverige kan bibehålla och utveckla FoI inom 
sjöfartsområdet i de flesta prioriterade områdena. Utmaningarna och målbilden kan uppnås.  

Ökad svensk konkurrenskraft och internationell medverkan/påverkan är god. Nivån 
möjliggör reell kraftsamling på omedelbara miljö– och energiutmaningar för sjöfarten.  

Sjöfartsverket har en tydlig FoI-roll med samverkan mellan transportmyndigheter, 
finansiärer och visavis maritima klustret. 

NIVÅ 2 – en medelnivå 

Ambitionsnivå 2 innebär generellt att sjöfartsområdet fortsatt är ett eftersatt område (om än 
i mindre grad) men att Sverige kan bibehålla och utveckla FoI inom de mest prioriterade 
områdena varför utmaningarna och målbilden åtminstone till del bör kunna uppnås. 
Ambitionsnivån bidrar endast delvis till att möta utmaningar inom exv miljöområdet. 

Långsikt planering av FoI inom sjöfartsområdet är fortsatt möjlig med undantag av 
internationella långsiktiga FoI-projekt. Svensk konkurrenskraft bibehålls men 
vidareutvecklas inte och internationell medverkan/påverkan är rimlig. Svenska aktörer 
tappar fortsatt i konkurrenskraft. Eftersatta områden dvs strategiska satsningar på 
samverkan med akademin och kompetenscentra begränsas.  

Angelägna FoI-satsningar genom kompetenscentrat Lighthouse och Zero-Vision-Tool 
begränsas. Uppbyggnaden av ett nationellt kompetenscentrum försvåras.  

Möjligheterna till viktig test– och demoverksamhet i samverkan med industrin måste 
begränsas vilket har en påverkan på Sveriges konkurrenskraft. Lägre implementering av FoI 
och deltagandet i sjöfartens nollvisionsarbete liksom IWW-satsning måste prioriteras ned. 

Samarbeten liksom deltagande i EU:s program blir måste begränsas med minskande 
inflytande som följd. Möjligheterna till bredare FoI-samarbeten, nationellt och inom EU, 
utvecklas långsamt och fokus måste hållas bara på det mest prioriterade områdena. 

Sjöfartens roll i transportrelaterad FoI är begränsad och utvecklas långsamt. Samarbete med 
andra trafikslag kring FoI-utmaningar/synergier blir svårare.   

NIVÅ 3 – en kritisk gränsnivå 

Ambitionsnivå 3 medför att utmaningarna & målbilden inte kan mötas (endast i enstaka 
delar) och att sjöfartsområdet fortsatt är ett eftersatt trafikslag. Ambitionsnivån bidrar inte 
till att möta sjöfartens utmaningar. Sjöfartens bidrag till förnyelse av transportsystemet 
begränsas starkt 

Nödvändiga satsningar på kompetenscentrum, kompetensutveckling och exv industri-
doktorander minskas. Planerade kompetens– och testplattformar och samarbeten 
minskar/nedmonteras alternativt hålls till ett minimum. 

Nödvändiga Triple Helix-satsningar/ tekniksamarbeten med industrin kring omdelbara 
utmaningar (SOx, NOx ) nedprioriteras.  

Delar av planerade EU-samarbeten måste omprövas något som minskar utväxlingen av 
svenska medel genom att deltagande i EU:s program måste begränsas. Minskat svenskt 
hemtagande av information och erfarenheter av betydelse för Sverige och svensk industri 
genom begränsat deltagande av svenska aktörer i EU-projekt och internationella fora på 
grund av brist på nationell medfinansiering.  
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Sjöfartens roll i en nationell satsning på förnyelse och transport– och trafikslags-FoI kan 
ifrågasättas. 

Långsiktigheten i kraftsamling för sjöfarts-FoI som länge efterfrågats uteblir. Långsiktig 
planering för svensk maritim FoI försvåras avsevärt. 

Möjligheterna för trafikslagsövergripande samverkan och samarbeten förblir små  

Sjöfartens och Sjöfartsverkets roll inom transportrelaterad FoI kan ifrågasättas.   

Maritim FoI i samverkan för svensk konkurrenskraft 

En väl samordnad maritim FoI ger möjlighet att påverka och utveckla svensk sjöfartsnäring 
långsiktigt och hållbart i en internationaliserad bransch där såväl politik som ekonomi och 
teknisk utveckling har stort inflytande för dess framtid. FoI-samordning inom transport-
området är nödvändig för att Sverige ska förnya och effektivisera ett sammanhållet nationellt 
transportsystem och samtidigt nå de transportpolitiska målen.  

En tillräcklig kritisk massa för maritim FoI kan uppnås både genom ökade anslag men också 
genom att fokusera insatserna. En av de bärande idéerna bakom kompetenscentrat 
Lighthouse i Göteborg är just att åstadkomma tillräcklig kritisk massa. I en positiv utveckling 
behöver den kritiska massan behållas och utvecklas genom att prioritera samverkan och 
samarbete över gränserna. Hela det maritima klustret med såväl företag som utbildnings- 
och forskningsinstitutioner samt andra myndigheter är viktiga aktörer som är med och 
formar detta samarbete. 
 

 
Figur Triple Helix i praktiken inom det sjöfartsområdet för att nå sjöfartens nollvision vad 
gäller miljöpåverkan och olyckor: Förslag till ny organisation av det nationella komptens-
centrat Lighthouse där ZeroVisionsTool ingår 
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Lighthouse tillämpar en systemansats för att kunna möta nollvisionen och tydliggör i arbetet 
fartyget som en del av transportsystemet som helhet. Nya tekniska forskningsrön eller 
innovationer kan inte ensamt leda till nollvisionen. Det är kombinationen av flera åtgärder 
inom en rad områden som nya tekniska lösningar, nya logistiklösningar, bättre integration 
med hamnar, nya affärsmodeller, organisationsutveckling med mera som kan leda till 
framgång. De flesta forskningsområdena är naturligt tillämpade men också grundforskning 
behöver stimuleras inom specifika områden. 

Sveriges Redareförening och SSPA har tillsammans skapat Zero Vision Tool (ZVT), en 
samarbets- och projektplattform för att söka realisera demonstrationsprojekt som syftar till 
en mer säker, miljö- och energieffektiv transport till sjöss. ZVT erbjuder en projekt-
organisation där maritim industri, myndigheter och verk kan mötas för att utbyta erfaren-
heter och finna gemensamma, brukbara och effektiva lösningar. Inom Zero Vision Tool 
plattformen bedrivs för närvarande tio olika JIP, Joint Industry Projects. Tanken är att 
använda Zero Vision Tool plattformen i Lighthouse projektet för att därigenom snabbt kunna 
dra nytta av de erfarenheter och det förtroende som Zero Vision Tool skapat. 
 

 
Figur från SSPA:s hemsida: ZeroVisionTool-arbetet29 engagerar en rad aktörer från 
näringsliv, akademi och myndigheter kring gemensamma utmaningar. 

 

Sverige behöver ökade satsningar för att kunna spela en aktiv roll inom FoI-området och för 
samverkan med EU. Samverkan gör forskningen mer effektiv, dubbelarbete undviks och en 
ökad samverkan möjliggör också att Sverige lättare kan ta del av EU:s anslag riktade till 
maritim och transportrelaterad FoI. 

29 http://www.sspa.se/zero-vision-tool 
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I arbetet ingår också att skapa innovativa finansieringslösningar för innovationsarbetet samt 
utveckla samverkan med relevanta aktörer och nätverk i Sverige såväl som internationellt. 
Medfinansiering behövs för angelägna forsknings–, utvecklings– och innovationsarbetet som 
syftar till sjösäkerhets– och miljöförbättrande åtgärder samt innovationer som ger sänkta 
kostnader eller en samhällsekonomiskt bättre lösning till gagn för sjöfarten och transport-
köparna. 

Genom att samarbeta brett och fortsätta att stärka de ekonomiska förutsättningarna för 
svensk sjöfartsforskning och maritim innovation kan Sverige öka antalet forsknings- och 
innovationsprojekt inom sjöfartsområdet. Andelen EU-medel till svensk forskning och 
innovationer inom sjöfarten behöver också öka jämfört med 2010 års nivå. De statliga 
myndigheterna spelar här en viktig roll för att mobilisera medel från EU och det finns skäl att 
tro att en närmare samverkan mellan finansiärer som VINNOVA, Energimyndigheten, 
FORMAS, Vetenskapsrådet och Trafikverket skulle kunna stimulera det svenska EU-
engagemanget avsevärt.  

Sjöfarten har samma behov av anslagsfinansiering för forskning och innovation som andra 
trafikslag för att klara utmaningarna inom transportområdet vad gäller förnyelse och 
effektivisering. För att klara sjöfartens snabbt förändrade förutsättningar, konkurrenskraften 
och utmaningen att vidareutveckla sjöfarten mot större hållbarhet krävs grundutbildning, 
kompetens– och resursbasutveckling, en fungerande grundforskning och forskarutbildning, 
tillämpad forskning, innovation, utvecklingsarbete och kunskaps– och kompetenscentra. 
Dessa frågor måste hanteras i samvekan med intressenterna. 

 

Figur: Trafikslagsövergripande– och trafikslagorienterad FoI – delar och helheter  

 

En samlad ansats baserad på bredare samverkan nationellt inom transportområdet generellt 
och det maritima området speciellt ger en ökad trovärdighet i det internationella samarbetet, 
större innovationskraft och fler synergieffekter. Detta kan åstadkommas genom samverkan 
med nätverk, referensgrupper och olika kompetenscentra eller exempelvis inom ramen för 
FORUM för Innovation eller VINNOVAS strategiska FoI-agendor. Också gemensamma 
forskningsrådsfunktioner, samverkan kring kvalitetssäkring och forskningsfinansiering samt 
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riktade utlysningar inom innovationsområdet bör eftersträvas en närmare samverkan mellan 
utbildningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv.  

Det finns ett behov av tydlighet avseende ansvaret att samordna forskningen inom sjöfarts-
området. Det handlar både om nationell FoI liksom ansvaret längs hela innovationskedjan. 
För att motverka fragmentering och dubbelarbete bör samverkan ske i samarbete med 
kompetenscentra med uppgift att bidra till att föra ut projektresultat och bevaka den 
internationella forskningen inom området till gagn för olika intressenter och användare. Ett 
tydligt nav inom det maritima forsknings– och innovationsområdet kan skapa synergier i 
samverkansfördelar med det maritima klustret. Genom en breddad samverkan inom FoI 
skapas en större kritisk massa som arbetar för hållbarhet, utveckling och konkurrenskraft 
inom sjöfarten.  

Sjöfartsverket ser den nya offentliga finansieringen av sjöfartsforskning som ett viktigt steg 
mot en långsiktig och samlad maritim forsknings– och innovationsstrategi för Sverige. Syftet 
med en samordnad maritim FoI är att vi med detta kommer att påverka och utveckla svensk 
sjöfartsnäring långsiktigt och hållbart i en internationaliserad bransch där såväl politik som 
ekonomi och teknisk utveckling har stort inflytande för dess framtid.  
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Luftfartsverkets FoI-verksamhet och inriktning 

Luftfartsverket och flygområdets FoI 

Luftfartsverket (LFV) är ett affärsdrivande verk vars huvuduppgift är att tillhandahålla en 
säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst (Air Traffic Management – ATM) för civil 
och militär luftfart. LFV har i sin instruktion ansvar för att bedriva flygtrafiktjänst likväl som 
FoI ”som motiveras av Luftfartsverkets uppgifter”. LFVs tolkning av detta är att vi ansvara för 
FoI inom ATM gate-to-gate30, vilket också är det område som LFV bedriver och bedrivit FoI. 
Samordning sker med FoI inom luftfarkostområdet, t ex i Nationella Flygforsknings-
programmet (NFFP), EU:s CleanSky och gemensamma FoI-agendor (t ex NRIA Flyg31). 

LFV har under lång tid bedrivit ett brett innovationsarbete inom flygtrafikledningsområdet. 
Det övergripande målet har varit att säkerställa flygsäkerhet, effektivitet och minimal 
miljöpåverkan, i linje med transport– och flygområdets nationella och globala utmaningar.  
I ett vidsträckt land som Sverige och en globaliserad värld, är flygtransporter centrala men 
med ett begränsat passagerarunderlag nationellt, krävs effektiva och innovativa lösningar. 
LFV har idag ett stort engagemang i den europeiska forsknings– och utvecklingsagendan, 
framförallt genom ett stort engagemang i EU:s SESAR-program, som är utvecklingsdelen av 
Single European Sky (SES) paketet. LFV är den största svenska aktören inom SESAR, deltar i 
över 50 projekt och leder NORACON32-konsortiet. LFV har historiskt haft en mer begränsad 
aktivitet på den nationella innovationsarean men är nu aktiva inom bl a TRANSAM och 
Forum för innovation inom transportsektorn LFV driver också trafikslagsövergripande 
aktiviteter, t ex MonaLisa-projekten med direkt kunskapsöverföring från luft och SESAR, till 
sjö och MonaLisa2. De internationella projekten har också nästan alltid en nationell 
koppling, ex genom tester/validering runt Arlanda, Landvetter eller i andra delar av vårt 
luftrum. Allt utvecklingsarbete bedrivs i nära samverkan med olika aktörer såsom flygbolag, 
flygplatser, försvarsmakten och svensk industri. En betydande del av validering och 
utprovning av potentiella operativa koncept sker idag på LFV plattformar med operativ data 
från LFVs verksamhet som en grundförutsättning. 

LFV är alltså både en utförare av FoI och ofta en mottagare (användare av resultaten).   

LFVs FoI-verksamhet finansieras idag av egna medel, som en del i den nationella 
kostnadsbasen och består av brukaravgifter som betalas av flygbolagen (undervägsavgifter 
och avgifter från den konkurrensutsatta flygplatsnära lokala flygtrafikledningstjänsten), 
försvarsmakten (avgifter för LFVs ansvar för civil/militärt integrerad flygtrafikledning) samt 
externa projektfinansiering (primärt EU-program). All vår egenfinansiering (år 2012 63% av 
totalen) tas alltså från LFVs egna medel, d v s intäkter från avgifter mot flygbolagen och 
försvarsmakten  

Möjligheten att finansiera den egna delen har dramatiskt försämrats de sista två åren, p g a 
avreglering av flygtrafikledningstjänsten (2010) och SES-förordningen (2012) och dess 
charging scheme och prestandamål (performance plan) som dels styr brukaravgifterna och 
dels förutsätter en årlig reduktion av kostnaderna (f n 3–5% per år).  Nuvarande egen-
finansiering är vidare ej förenlig med infrastrukturpropositionens riktlinjer (”olämplighet att 
belastar berörda avgiftskollektiv med kostnader för Forskning och Innovation”). För att 

30 Inkluderar alla flygfaser till/från gate, d v s taxi out, take-off, climb, en-route, approach, landing, taxi in, men exkluderar ”land-
side” d v s då godset eller passageraren ej är ombord på flygplanet. 
31 Nationell innovations- och flygforskningsagenda NRIA Fly 2013. www.nriaflyg.se 
32 NORACON – NORth European and Austrian CONsortium 
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bedriva en rimlig innovationsverksamhet inom ATM som del av det totala transportsystemet, 
är det alltså nödvändigt med nya finansieringslösningar, omedelbart. 

För en med heltäckande beskrivning av flygtrafiktjänstområdet och dess förändringar, se 
flygtrafiktjänstutredningen33 samt PM om FoI inom ATM från Luftfartsverket34. 

ATM-områdets utmaningar och behov 

Flygbranschen står liksom övriga trafikslag inför stora utmaningar. Utmaningen består i att 
parallellt möta olika kravbilder, t ex prestandakrav, samhällskrav och marknadskrav.  

• Prestandakrav innefattar bl a lagkrav från EU och SES Charging Scheme likväl som t 
ex miljö– och kostnadseffektiviseringskrav nationellt och internationellt. 

• Samhällskraven innefattar allt från politiska mål om förnyelse av transportområdet 
till resenärens och näringslivets behov av effektiva transporter. 

• Marknadskrav innefattar t ex aktörernas (industrin, tjänsteutövare, flygbolag osv) 
behov av konkurrenskraft och att möta förändrade marknadsförutsättningar såsom 
avreglering av flygtrafikledningsområdet och trender (t ex lågprisflygtrenden). 

Civilflygets utmaningar är globalt sett monumentala i den kraftigt ökande efterfrågan på 
resor och transporter globalt, samtidigt med kraven på kraftigt minskad miljöpåverkan och 
kostnader, med bibehållen eller ökad säkerhet och effektivitet. Målen inom framförallt miljö, 
kostnadseffektivitet, punktlighet och säkerhet kräver stora förändringar/innovationer 
för att nå en långsiktigt hållbar flygtrafik, i takt med en ökad trafik. T ex är målen inom EU 
(SES, SESAR) att ATM skall tripplera kapaciteten, höja säkerheten 10 gånger, minska 
förseningar med 50% ,sänka kostnaderna med 50% och minska miljöpåverkan. Visionen 
inom ACARE går längre än så och nuvarande satsningar är inom t ex EU:s FoI-program 
CleanSky och SESAR, är otillräckliga för att möta den fulla utmaningen och för att flyget skall 
bli långsiktigt hållbart. Vi måste göra mer och förnyelsetakten måste öka så att nya lösningar 
snabbare kommer i användning. Innovation är och har varit ett ledord för LFVs 
utvecklingsarbete och absolut nödvändigt för att utveckla teknik, system, metoder och 
organisation för att möta målen beskrivna ovan.  

Flygindustribranschen generellt och ATM-branschen specifikt, kännetecknas av vissa 
särskilda förutsättningar, som har stor betydelse för den FoI som måste utföras för att möta 
branschens förändringar: 

• Det ställs mycket höga krav på verifiering av ny teknologi för att den ska kunna uppnå 
flygsäkerhet. 

• Den långa utvecklingstiden matchas av en lång livslängd på produkter, både civilt och 
militärt. 

• Långa återbetalningstider för företagen gör det svårt att hitta finansiering på 
kapitalmarknaden. 

• Branschen är internationaliserad och kännetecknas av stor samverkan mellan stat och 
industri. 

• Branschen är generellt sätt liten med relativt få aktörer. 

• Branschen är forskningsintensiv. 
• FoI bedrivs ofta i stora och långa internationella program. 

33 Flygtrafiktjänstutredningen, ”Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst”, SOU 2012:27, april 2012 
34 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
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• För en mer fyllig beskrivning av målbilden, se PM om FoI inom ATM från 
Luftfartsverket35. 

Övergripande målbild 

Luftfartsområdets målbild är liksom dess utmaningar globalt anknutna och bottnar i kraven 
från samhället, marknad likväl som direkta prestandakrav enligt ovan. I ett nationellt 
perspektiv är de övergripande målen för ATM-området: 

• Kontinuerlig utveckling av flygsäkerheten  

• Kostnadseffektivitet  
• Minskning av flygets miljöpåverkan  

• Rätt kapacitet 

Flygsäkerhet är fundamentet i både ATM och LFV:s roll. Miljöutmaningen en självklar 
drivkraft och utmaning. Rätt kapacitet avser att kapacitetsbrist generellt inte finns inom 
landet, förutom vid enstaka platser (t ex Arlanda) vid enstaka tider på dygnet (peak/rush 
hour). Kostnadseffektiviteten är central både ur ett Europeiskt perspektiv (med SESAR-målet 
50% reduktion), ett nationellt (överlevnad av nationell trafikledning) och för LFV 
(konkurrenskraft). LFV:s brukaravgifter har, p g a av ovan nämnda omvärldsförändringar, på 
ett par år gått från att vara bland de billigaste till de absolut dyraste i Europa. Detta är inte en 
hållbar situation, speciellt som grannländer har lägre eller mycket lägre avgifter och flygbolag 
börjar flyga runt Svenskt luftrum p g a detta, med en negativ intäkts/kostnadsspiral samt 
ökad miljöpåverkan som följd. I takt med marknadens krav (hyperkonkurrens, lågprisflyg 
osv) och SES-förordningar kring kostnadsreduktion, är därför lägre kostnader en central 
drivkraft för FoI inom ATM. 

Målbilden baseras nationellt på funktions– och hänsynsmål som finns på i de 
transportpolitiska målen, men även andra målbilder kompletterar: 

• De Transportpolitiska målen: 

• Målen för Forumets för innovation inom transport, 
d v s att bryta trenden mellan transporter och 
negativ miljöpåverkan, ett långsiktigt hållbart 
transportsystem och att stärka svensk 
konkurrenskraft. 

• Svensk flygforskningsagenda 2013 (NRIA 2013) och 
däri målen inom ATM-demonstrationer36. 

Målbilden baseras globalt på: 

• EU:s Single European Sky (SES) 

• EU:s SESAR-mål 
• ACARE Strategic Resarch and Innovation Agenda (SRIA)37 

• FlightPath 205038 

35 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
36 Nationell innovations- och flygforskningsagenda NRIA Fly 2013. www.nriaflyg.se 
37 ACARE Strategic Research & Innovation (SRIA) - Realising Europe’s vision for aviation, ACARE, September 2012,  
http://www.acare4europe.org/sria  
38 FlighPath 2050 – Europe's Vision for Aviation, Europakommissionen, ISBN 978-92-79-19724-6, 2011. 
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• International Civil Aviation Organisation (ICAO) och dess Global Air Navigation Plan 
(GANP) 

Singel European Sky och dess SESAR-projekt har målen att tripplera kapaciteten i ATM-
systemet, höja säkerheten 10 gånger, minska förseningar med 50% och samtidigt sänka 
kostnaderna med 50% och minska varje flygnings miljöpåverkan med 10%39 – i tidsperioden 
fram till ca 2030. 

ACARE:s mål inom ”Meeting societal and market needs” och ” Protecting the environment” 
sammanfaller i princip med FlightPath 2050. Dessa innehåller en övergripande vision om 
”seamless travel” (multimodalt) med målet att 90% av Europas befolkning skall ha max 
4timmar dörr-till-dörr samt kraftigt minskad miljöpåverkan (75% CO2, 90% NOx). 

Prioriterade ATM-områden 

Utgående från de utmaningar och det behov/målbild som redovisats ovan, har ett antal 
strategiska FoI-områden identifierats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan ges en sammanfattning av dessa områden. För en mer fyllig beskrivning hänvisas till 
PM om FoI inom ATM från Luftfartsverket40, där även beskrivning av tekniker/metoder och 
mognadsgrad återfinns. 
 
  

39 10% per flygning avser reduktion från ATM enbart, motsvarande 10% CO2-reduktion. Andra delar av luftfartssystemet 
(farkostsystemet – bränsle och motorteknik) bidrar med ytterligare substantiella reduktioner för att nå de totala miljömålen. 
40 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
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ENERGIEFFEKTIVT TRANSPORTSYSTEM 
Gröna Flygningar – minska miljöpåverkan från flygningar 

Syfte ATM-systemet skall möjliggöra miljöoptimala flygningar gate-to-gate.  
Bidrar till ett energieffektivt transportsystem och hållbara transporter 

Utmaning Flyget har idag en liten del andel av t ex CO2-utsläppen globalt (ca 3–4%, jmf med ca 
26% för hela transportsektorn) men miljöutmaningen har ändå hög prioritet. 
Miljöutmaningen är större än andra trafikslag i det att ingen befintlig teknik finns för att nå 
en nollvision. EU:s ACARE FlightPath 2050 och SES utgör en enorm utmaning, likaså 
Sveriges nationella vision inom Forum för innovation inom transportsektorn. Sen finns 
specifika konkreta utmaningar i Sverige, t ex riskerar Arlandas utsläppstak begränsa 
kommunikationerna ut och in till huvudstaden. Globalt är flygtrafikområdet mycket 
expansivt, varför en fortsatt global trafikökning är att vänta. 

Behov Behovet är ett energieffektivt ATM som möter utmaningarna inom miljö. Optimerade 
flygningar ger lägre utsläpp och mindre bränsleförbrukning (= kostnader) – win-win. 
ATM-området kan inte själv möta målen då detta kräver nya effektivare flygplan (motorer, 
aerodynamik, vikt/material osv) och nya bränslen men att ATM-området bidrar med att 
miljöoptimala flygningar gate-to-gate är en nödvändighet 

Aktiviteter Längs hela förädlingskedjan – miljöoptimering av befintligt system samt långsiktig 
forskning mot nya lösningar, t ex för miljöoptimerad flygning i högtrafik och andra större 
utmaningar. 
Nationellt: Bl a Arlanda/Bromma hot-spot. 
Europa: SESAR, Horizon2020/SESAR2.0, SESAR Deployment, samordning med farkost- 
och bränsleutveckling (CleanSky, NFFP osv) 
Globalt: Regionalt samverkan (ex österut), USA, Kina osv, standardisering (ICAO mm) 

Svenskt 
läge 

Sverige var pionjär och är ledande i världen på detta område och har därmed byggt upp 
en konkurrensfördel. Även långt fram på implementeringssidan. 
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OPERATIV SYSTEMOPTIMERING 
Trafikflödesoptimering – optimerar det totala trafikflödet i ATM-
systemet 
Kostnadseffektivt flygtrafikledningssystem – minska 
kostnaderna i ATM-systemet 

Syfte Att optimera flygningar utifrån att maximera kapacitet & punktlighet, genom att minimera 
ATM-systemets ineffektiviteter och störningar gate-to-gate.  
Att kostnadsoptimera ATM-systemets genom avancerade metoder, processer och ny 
teknik.  

Utmaning Öka kapaciteten och kraftigt reducera kostnaderna, med en ökad trafik, samtidigt som 
punktligheten skall bli ännu bättre och miljöoptimerade flygningar skall ”samsas” med 
kapacitetsökningarna, likväl som flygsäkerhet fortsatt i centrum. 

Behov ATM-systemet skall öka kapaciteten genom trafikflödesoptimering generellt och stödja 
kostnadseffektiva lösningar/system för rätt kapacitet. Skalbara lösningar är extra viktiga 
för Sverige med stora avstånd och gles befolknings (”one solution does not fit all”). 
Optimering av metoder, processer och ny teknik skall sänka kostnaderna.  
ATM-systemet skall bibehålla eller öka säkerheten i takt med ökad trafikvolym. Ett 
optimerat trafikflöde likväl som rätt information, ökar predikterbarheten och därmed 
minskar risken för konflikter. 

Aktiviteter Längs hela förädlingskedjan, från nuvarande arbete med 4D till framtida koncept för 
flygtrafikledning. 
Nationellt: Bl a Arlanda/Bromma hot-spot. Fjärrstyrda torn Sundsvall mm. 
Europa: SESAR, Horizon2020/SESAR2.0, SESAR Deployment 
Globalt: Regionalt samverkan (ex österut), USA, Kina osv, standardisering (ICAO mm) 

Svenskt 
läge 

Sverige var pionjär inom trafikflödesoptimering inkl 4D på 90-talet och har fortsatt en 
kunskap och engagemang i frontlinjen. 
ATM-tjänsten är idag inte konkurrenskraftig p g a hög kostnad. Ökad konkurrenskraft, 
marknadskrav och SES Performance Plan krav gör att Sverige måste kostnadsoptimera 
på alla plan. 
Sverige var och är pionjär inom FAB41 och fjärrstyrda torn. Sverige leder SESAR-arbetet 
inom fjärrstyrda torn. 

 

 

 

 

 

41 Functional Airspace Block – Luftrumsblock som ej följer landsgränser – del i SES plan för minska fragmenteringen av 
luftrummet. 
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TEKNISK SYSTEMOPTIMERING 
Robusthet & Tillförlitlig Infrastruktur – ATM-systemets driftsäkerhet 
och prestanda 
Information Management & Arkitektur – tjänstebaserad 
standardiserade informationshantering 

Syfte En robust, tillförlitlig infrastruktur möjliggör ett effektivt ATM-system och skapar 
därmed förutsättningar för att optimera trafikflödet, utveckla gröna flygningar, 
möjliggöra kostnadseffektiviseringar osv. 
Rätt information i rätt tid på rätt plats (geospatialt) är en förutsättning för ett 
effektivt ATM-system och därmed möjligheten att optimera trafikflödet, utveckla 
gröna flygningar, möjliggöra kostnadseffektiviseringar osv. 

Utmaning ATM är och blir mer och mer automatiserat med många samverkande avancerade 
system. Krav på 10ggr högre säkerhet och nolltoleransen för brister i ATM-
systemets infrastruktur. Driftstörningar i ATM-systemet kan få katastrofala 
konsekvenser.  
Security är ett område som ökat i vikt inom ATM under 2000-talet (terrorism, 
”cyberattacker”, laserpekningar osv), varför ATM-systemet måste anpassas för att 
möta dessa risker. Människans roll för robustheten av systemet är central. 
Utmaningen är att kravställa, designa, utvärdera och specificera en automation 
som ger ökad effektivitet och säkerhet. 

Behov ATM-systemets driftsäkerhet och prestanda under normal drift likväl som 
contingency-lösningar (backup-system) behöver ständig utveckling och 
vidareutveckling, också m h t trafikökning, för att vidmakthålla flygsäkerheten.  
Modernisering av CNS42-system innebär skifte från radio, radar och traditionell 
navigeringsutrustning till datalänk, satellitnavigering osv. 
Krav på kraftiga kostnadsbesparingar. 
Förbättra information inom ATM och mot alla aktörer, inklusive slutkund.  
Öka robusthet mot hot av olika slag (terrorism, ”cyberattacker”, laserpekningar 
osv). 

Aktiviteter Längs hela förädlingskedjan. Information Management är till stor del i början av 
kedjan. Inom CNS-systemen pågår en digitalisering av kommunikation luft-mark, 
navigering blir mer satellitbaserad och övervakning går från radar till nya tekniker. 
Nationellt: Bl a Arlanda/Bromma hot-spot. CNS-modernisering. Gemensamma 
projekt akademi och LFV. 
Europa: SESAR, Horizon2020/SESAR2.0, SESAR Deployment 
Globalt: Regionalt samverkan (ex österut), USA, Kina osv, standardisering (ICAO 
mm) 

Svenskt läge Sverige och LFV är långt framme med arbetsmetoder runt hela safetyområdet inkl 
”human factors”. Vi har ett av de modernaste flygledningssystemen i världen 
(genom COOPANS). Likväl som för övriga länder finns är dock ATM-systemet i 
stort behov av att utvecklas för att adressera utmaningarna ovan. 

Samverkan mellan akademi och LFV är etablerad och bedöms ha en hög potential 
inom rubricerat område. 
Sverige leder SESAR-arbetet inom information management. 

42 Communication, Navigation, Surveillance – samlingsbegrepp för system för kommunikation, navigering och övervakning. 
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TOTALA TRANSPORTSYSTEMET 
Trafikslagsövergripande förbättringar – insatser som berör minst två 
trafikslag 

Syfte Optimering av hela resan/transporten med fokus på samordning mellan trafikslagen för 
en sömlös resa dörr-till-dörr. 
Effektivare FoI genom kunskapsöverföring mellan trafikslagen. 

Utmaning Flera av trafikslagens utmaningar är identiska. Nationell och internationell måluppfyllnad 
är beroende av den samlade utvecklingen av trafikslagens effektivitet och hållbarhet. 
Allra tydligast är detta på miljöområdet men även inom kapacitet, safety och security 
finns utmaningar som endast löses gemensamt. Ett trafikslagsövergripande ”dörr-till-
dörr”-tänk behövs, t ex för att möte EUs mål om 4tim dörr-till-dörr för 90% av EU:s 
medborgare år 2050. 

Det intermodala arbetet och samordningen längs hela transportkedjan är av största 
betydelse för en effektiv trafikapparat. Risken for suboptimering är uppenbar när inte 
helheten beaktas. Likaså finns en stor potential i kunskapsöverföring och samordning 
mellan trafikslagen. 

Behov Genom erfarenhetsutbyte och sammankoppling av trafikledningssystemen inom de olika 
trafikslagen bedöms att informationshanteringen på ett trafikslagsövergripande plan kan 
effektiviseras. Erfarenhetsutbyte mellan trafikslagen bedöms också kunna bidra till att 
effektivisera trafikledningen inom respektive trafikslag, likväl som att återanvändning/ 
kunskapsöverföring av koncept, metoder och systemlösningar kan minska kostnaderna 
för FoI. Inom delar av trafikområdet finns det även vinster att hämta med gemensam 
trafikslagsövergripande trafikledning, ex för optimering av störningshantering och 
omlastning/transferering av gods och passagerare mellan trafikslag. 

Aktiviteter Längs hela förädlingskedjan. Trafikslagsövergripande demonstrationsprojekt kan 
exempelvis adressera Stockholmsområdet/Arlanda flyg–tåg–väg. Koppling till färdplan 
för Trafikledning för alla trafikslag 

Svenskt 
läge 

Sverige arbetar aktivt med informationsutbyte och samarbete över trafikslag, t ex genom 
MONALISA2-samarbetet inom flyg/sjötrafikledning mellan Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket, samt framtagning av en gemensam färdplan för trafikledning för alla 
trafikslag (inom Forum för innovationer inom Transportområdet). Mer behöver dock 
göras. 
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TRANSVERSALT OCH STÖDPROCESSER 
Demonstratorer/valideringsplattformar – ATM-komponenter som kan 
användas för att demonstrerar, testa, utvärdera, validera nya lösningar – 
tekniskt eller operativa – nya koncept, ny teknik och nya metoder 
Akademi- & Forskningssamverkan - Samverkan med akademi- och 
forskningsvärlden inom ATM-området, t ex kring kompetensförsörjning och 
grundforskning  
Transversal – tvärfunktionellt, ex Human Factors, flygsäkerhet och 
förändringsledning 
Samverkan och strategiska initiativ – strategiska samarbeten, 
nationellt och internationellt, med avsikt att stärka påverkan/deltagande inom 
ATM FoI samt Svensk konkurrenskraft  

Syfte De transversala/stödprocesserna är nödvändiga för effektiv FoI och därmed ge 
förutsättningar för de operativa och tekniska förbättringarna som krävs i ATM-systemet 
för att möta dess utmaningar. 

Utmaning Öka samverkan kring demo/valideringsplattformarna nationellt, för att effektivisera, öka 
nyttjandegrad och möta konsolidering och konkurrens i Europa. Plattformarna har långa 
utvecklingstider generellt och är kostsamma att vidmakthålla. 
Etablera akademi– & forskningssamverkan på en relevant nivå för ATM, då den idag är 
väldigt begränsad. 
Inom samverkan och strategiska initiativ är utmaningen att internationellt ha rätt partner 
för överlevnad och nationellt ha samordning som effektiviserar och optimerar FoI-
processen. 
En allmän utmaning för trafikslaget och LFV i synnerhet är att på en konkurrensutsatt 
marknad bibehålla en god och öppen rapportering av variationer i driften s k incidenter – 
vårda och utveckla en god säkerhetskultur som bidrar till att ett lärande etableras och att 
en rättvis kultur, ”just culture” manifesteras på alla nivåer i organisationen. 

Behov De nationella demonstratorer/valideringsplattformar är resurser som kräver långsiktighet 
för uppbyggnad, vidmakthållande och vidareutveckling, mot behoven i nuvarande och 
kommande FoI-programmen (SESAR, SESAR 2.0 osv). 
Varje trafikslag är beroende av långsiktiga satsningar på kraftfulla forsknings– och 
innovationsmiljöer, god grundutbildning samt fungerande (finansierad) forskning och 
kompetenssäkring, vilket idag saknas i stora delat för ATM-området. 
Inom det transversala är ett stort behov av att aktivt arbeta med utvärdering och 
integrering av människans förmågor (human factors) i det tekniska systemet, vad gäller 
kravställning – utvärdering – design och implementering . 
Sverige behöver etablera, vidmakthålla och utveckla strategiska samarbeten för att bli 
starka i den internationella ATM FoI miljön. Ökad pro-aktivitet behövs på policynivå, 
omvärldsbevakning/kunskapsinhämtning, standardiseringsprocessen mm. 
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Aktiviteter Aktiviteter för att möte utmaningar och behov ovan, inför det utökade behovet av FoI (för 
att möta den generella utmaningen för luftfarten), kommande stora FoI-program (SESAR 
2.0 Horizon 2020 osv) samt effektiviseringsbehovet och därmed bibehålla och utöka 
svensk konkurrenskraft kräver bl a: 
- Etablera nationell ATM-demonstratorplattform (enligt NRIA flyg 201343). 
- Etablera akademi- & forskningssamverkan på en relevant nivå för ATM 
- Fortsätta utveckla samverkan inom FoI såsom LFV gör inom NORACON, A6, Borealis 
mm. 
- Ökad automation kräver ökad aktivitet inom bl a human factors, säkerhetsbevisningar. 
- Ökad medverkan av ATM-aktörer inom teknikplattformarna – ACARE etc. 

Svenskt 
läge 

God förmåga inom alla områden genom en lång aktiv medverkan inom ATM FoI i Europa, 
som byggt upp kompetens, kapacitet, en uppsättning flexibla plattformar. Här finns bl a: 
– LFVs test/demonstration/valideringsmiljö innefattar en simulatorcentral och en 
landsomspännande datalänk-testmiljö – ökad samverkan och etablering av nationell 
ATM-demonstratorplattform (enligt NRIA flyg 2013) behövs dock. 
–Mycket god kompetens inom flygsäkerhet 
–Mycket god kompetens inom Human Factors, fåtal nyckelpersoner 
P g a begränsade resurser har dock vissa delar nedprioriterats de senaste åren och 
kräver återuppbyggnad, bl a samverkan med akademi och omvärldsbevakning. 

 

Pågående aktiviteter inom ATM 2013 

LFV deltar och driver ett antal FoI-program som kan indelas enligt nedan. 

• Stora Europeiska FoI-program 

• Nationella FoI/demonstrations-projekt 

• Demo/testplattformar 

• Akademi– & Forskningssamverkan 

• Regional & Global FoI-samverkan 

• Nationell FoI-samverkan 

• Trafikslagsövergripande aktiviteter 

Nedan ges en kort sammanfattning av primärt LFV:s nuvarande FoI-aktiviteter. För mer 
information, se nulägesbeskrivning av FoI inom ATM från Luftfartsverket44. Observera att i 
enlighet med LFVs nuvarande indelning av FoI, inkluderas nedan aktiviteter fram till 
validering (mognadsgrad E-OCVM45 v3 eller TRL46 T5-T6), exkluderande produktifiering och 
implementering (E-OCVM v5, TRL8-9). 

Omfattningen av LFVs ATM-FoI har varierat över åren men är under 2013 ca 80Mkr brutto 
varav 40 % är externfinansiering från SESAR, exklusive andra aktörers FoI inom området 
(industri, Swedavia, flygbolag osv.). Av skäl som anförts ovan, är nuvarande finansiering ej 
längre möjlig framledes. Årets nivå för LFV är till stor del SESAR (drygt 80%), som peak:ar 

43 Nationell innovations- och flygforskningsagenda NRIA Fly 2013. www.nriaflyg.se 
44 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Nuläge, LFV, D2013-xxxxxx, 2013 
45 European Operational Concept Validation Methodology, se LFV-referens  D2013-009555, bilaga 1. 
46 Technology Readiness Level, se LFV-referens  D2013-009555, bilaga 1. 
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2013 för att minska till runt hälften 2014 och kraftigt 2015, slut 2016. M h t LFVs ekonomiska 
situation, hade omfattningen 2013 varit mycket lägre om inte inlåsning i SESAR-kontrakten 
funnits.  

Stora Europeiska FoI-program - SESAR och NORACON 

År 1999 bildade EU sitt Single European Sky (SES), vars primära mål är att möta kraven på 
ökad kapacitet, minskad miljöpåverkan, kostnadsreduktion mm. SESAR (SES ATM 
Research) är SES tekniska dimension. SESAR syftar till att utveckla den nya generationens 
flygtrafikledningssystem med både ny teknik, nya metoder och nya operativa koncept, för att 
möta målen från SES under de kommande 30 åren.  SESAR består av tre faser och är nu 
halvvägs i programmets ”Development Phase”, som slutar 2016. I denna fas sker all 
utveckling och test. SESAR Definition Phase består av ca 300 olika projekt, har en budget 
2100 miljoner €, löper mellan år 2011 - 2016 och drivs som ett PPP (Public-Private-
Partnership) av SESAR Joint Undertaking (SJU). SESAR berör alla områden inom 
flygtrafikledningsområdet och innefattar alla aktörer – brukare (flygbolag, militär, 
allmänflyg, militär), flygplatser, flygledningsorgan, industri, certifieringsmyndigheter osv). 
LFV medverkar inom SESAR genom konsortiet NORACON. LFV leder NORACON konsortiet 
och bidrar även med 45% av den totala resurstillförseln (mantimmar och systemstöd) inom 
NORACON. 
Från Sverige deltar för närvarande LFV, Swedavia, Saab, SAS, Malmö Aviation, NOVAIR, 
Försvarsmakten samt några SME:er som associated partners. LFV och Swedavia deltar i ett 
50-tal projekt och fokuserar bl a på tidsstyrda flygningar, Fjärrstyrda Torn, Gröna 
Flygningar, Information Management, Collaborative Decision Making (CDM), System-Wide 
Information Management (SWIM) och tidstyrda ankomst- (AMAN) och avgångs-flöden 
(DMAN). Saab arbetar med prototypframtagning inom områdena Fjärrstyrda torn, 
optimering av trafikflöden vid flygplatser och flygtrafikledningssystem till flygplatser. 
SESAR 2.0 är under definition och enligt preliminära planer kommer denna fortsättning av 
SESAR (1.0) löpa i 10 år med start 2014/15. En preliminär budget på 1600 miljoner € är satt. 
SESAR 2.0 kommer vara delfinansierat av Horizon 2020. 
Kick off för implementeringsfasen, SESAR Deployment, sker efter sommaren 2013. 
Kopplat till SESAR finns ett antal samverkansgrupper, såsom det LFV är aktiva i A6 (ANSP 
6), som – består av samtliga flygtrafiktjänstleverantörer (ANSP:er) som ingår i SESAR-
projektet. 
SESAR skall tillsammans med EU:s CleanSky-program, möta utmaningarna och målen som 
SES och ACARE satt upp (SESAR är ATM och CleanSky luftfarkostteknik). För mer 
information, se www.sesarju.eu och www.atmmasterplan.eu.  

Nationella FoI/demonstrations-projekt 

Rent nationella FoI-projekt är idag begränsat, p g a att SESAR är så omfattande 
(resurskrävande), att finansieringen för FoI är begränsad/svår (se tidigare avsnitt) samt 
konkurrensutsättning & delning av LFV gjort att Sverige som helhet inte hittat rollerna 
mellan industri, tjänsteleverantör (LFV m fl), flygplatsbolag (Swedavia m fl) osv inom FoI för 
dylika projekt. Då utmaningarna kvarstår och behoven likaså, samt att rollerna förväntas 
tydliggöras genom det arbete med transport-FoI som pågår nationellt, förväntas dock 
behövliga nationella projekt ta ny fart. Notera slutligen att de internationella FoI-projekt som 
pågår oftast har en nationell del, ex genom tester/validering runt Arlanda, Landvetter eller i 
andra delar av vårt luftrum. 
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Bland nationella projekt som pågår eller är under planering, finns fjärrstyrda torn (RTS – 
Remote Tower Services) och Stockholm TMA.  

Demo/testplattformar 

LFVs test/demonstration/valideringmiljö innefattar en simulatorcentral (Malmö/Sturup) 
med möjlighet till prototyping, real-time simulering och fast-time simulering av både 
flygledarpositioner (TWR, ACC, RTS47), pilot/flygplan, trafik och ATM-system. På Arlanda 
finns live-trial plattformen och centrum för mycket av de operativa testerna, men platt-
formen innefattar även system i Sundsvall och ett landsomspännnde datalänknätverk med 
möjlighet till flexibel digital kommunikation med flygplan vid test av nya CNS-tjänster. 
Plattformarna innehåller också ombordutrustning (datalänk, displayer mm) och koppling till 
data från de operativa systemen.  
I nulägesbeskrivning av FoI inom ATM från Luftfartsverket48 finns en beskrivning av 
respektive plattform. 

I nationella flygforsknings– och innovationsagendan (NRIA Flyg 2013) är ATM en av 5 
demonstratorer som man bör satsas på (”Demonstrator: Flygtrafikledning (ATM) – 
integrerat koncept”), i vilken LFVs plattformar bör utgöra en god grund. 

Akademi- & Forskningssamverkan 

Under 2013 inleder LFV och Linköpings Universitet (LiU) ett antal aktiviteter. LiU skall bistå 
LFV med kompetens när det gäller databasbehandling och vetenskaplig analys av hur ett 
antal olika faktorer påverkar flyget, som exempelvis förändrad trafik, ekonomiska, tekniska 
och organisatoriska systemförändringar eller utredningar av händelser. Vidare studeras 
kognitiva aspekter som beslutsfattande, uppmärksamhet och informationsbehandling vid 
användandet av operativa verktyg designade för att öka prestanda denna aktivitet är kopplad 
till framtida tekniska krav på systemstöd. 

Den nyligen inrättade högskoleutbildningen Flygtrafik och Logistik som är förlagd till LiU, 
campus Norrköping behöver också stärka kopplingen till LFV operativa verksamhet.  

Regional & Global FoI-samverkan 

Detta avser FoI-samverkan utanför EU och SESAR. Eftersom flyget är en global företeelse 
och vårt närområde sträcker sig utanför EU (ex Norge och Ryssland) är detta ett viktigt 
område. En annan viktig orsak är Sveriges ”litenhet” i ATM-världen. Idag är ATM en 
nationell angelägenhet men i och med EU:s SES och utmaningen för luftfartsområdet i stort, 
pågår en harmonisering som kommer innebära färre, större aktörer. Allianser är därför en 
del av LFVs strategi för att bli större och starkare.  

Idag deltar LFV i följande FoI-relaterade samverkansaktiviteter och –projekt 

• NORACON i SESAR (LFV leder) 

• Borealis är en sammanslutning mellan 9 europeiska luftfartsverk (LFV leder vissa 
aktiviteter) 

• COOPANS för utveckling av det faktiska flygledningssystemen – 4 länder och Thales 
(LFV sammanhållande). 

47 Torn, flygningar i en-route (på höjd), fjärrstyrda torn 
48 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Nuläge, LFV, D2013-009555, 2013 
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• Global standardisering – ICAO (LFV stöttar Transportstyrelsen) 

• Europeisk standardisering EUROCAE, ETSI (LFV monitorerar) 

• Förstudie att positionera Sverige inom EU:s framtida ATM-program, primärt SESAR 
2.0, SESAR Deploymet och Horizon 2020 

• MoU kring ATM-FoI mellan LFV och Rysslands motsvarighet 

Nationell FoI-samverkan 

Här ingår bl a samverkansform som TRANSAM, Forum för innovation inom transport-
sektorn, Vinnovas arbetsgrupper (t ex Teknikplattformsgruppen) men också samarbeten, 
samverkansprojekt, nätverk osv. Luftfartsverket har under många år fokuserat på 
internationell FoI-samverkan men har under senaste dryga året med ökad prioritet deltagit 
på den nationella arenan. Vi arbetar nu aktivt med deltagande och arbete i dessa 
grupperingar likväl som arbetsgrupper och skrivgrupper, t ex i Forums färdplanearbete 
(Block Trafikledning), NRIA Flyg 2013, samrådsgrupp Trafikverket/Sjöfartsverket, 
regeringsuppdraget kring FoI (Trafikverket, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen), 
åtgärdsplaneringen (Trafikverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket) 

Trafikslagsövergripande aktiviteter 

LFV driver trafikslagsövergripande aktiviteter, genom nationell samverkan i allmänhet och 
genom deltagande i MONALISA 2-projektet i synnerhet. Sjöfartsverket leder MONALISA 2 
projektet och LFV har en central roll i delprojekt 2 – STM (Sea Traffic Management) 
Definition Phase, med fokus på arkitektur, modellering och projektledning. Delprojekt 2 skall 
definiera ett sjötrafikledningssystem och LFV medverkan handlar i huvudsak om kunskaps-
överföring från luft till sjö och i synnerhet om att bidra med kunskap och erfarenheter från 
SESAR programmet. MONALISA 2 Projektet löper under 2,5 år och resultaten skall levereras 
i december 2015.  LFV medverkar på uppdrag av Sjöfartsverket med en omfattning 
motsvarande ca 3 heltidsresurser.    

Luftfartens resursbehov 2014–2025 

Nedan beskrivs resursbehovet för ATM-områdets FoI för Sverige för åren 2014–2025. 
Behoven baseras på de utmaningar som ATM-området står inför, beskrivna ovan och i mer 
detalj i PM om FoI inom ATM från Luftfartsverket49.  

I åtgärdsplaneringen skapades en gemensam (för respektive trafikslag; Trafik–, Sjö– och 
Luftfartsverk) indelning av FoI i olika innovationsområden. För ATM mappades ATM-
områdets FoI-områden mot dessa innovationsområden enligt logik beskriven i PM om FoI 
inom ATM från Luftfartsverket50. Behovet anges i 3 ambitionsnivåer, där nivå 1 utgör ”önskat 
läge”, nivå 2 en nivå för att möta mest prioriterade mål och nivå 3 en nivå med lägsta 
ambition. Från 2017 ökar behovet p g a en ökad takt av FoI inom området, p g a de stora FoI-
programmen inom Europa – SESAR Deployment, SESAR 2.0 & Horizon 2020 är igång för 
fullt samt att eftersatta områden inom nationell FoI har rampats upp (t ex akademi & 
forskningssamverkan och trafikslagsövergripande arbete). 

 

49 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
50 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
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Nettokostnader 2014-2016 (Mkr) 

Innovationsområden och  
ATM FoI-områden 

Ambitions
-nivå 1 

Ambition
s-nivå 2 

Ambition
s-nivå 3 

I1. Ett Energieffektivt 
transportsystem 22,5 18 13,5 
Gröna Flygningar 
I3. Långväga transporter 

60 48 36 
Trafikflödesoptimering 
Kostnadseffektivt flygtrafikledningssystem 
Information Management & Arkitektur 
Trafikslagsövergripande förbättringar 
I4. Robusthet 

22,5 18 13,5 
Robusthet & Tillförlitlig Infrastruktur 
I5. Samhällsprocesser 

45 36 27 
Demonstratorer/valideringsplattformar 
Transversala aktiviteter 
Akademi– & Forskningssamverkan 
Samverkan och strategiska initiativ 
Nettosumma 150 120 90 

 
Nettokostnader 2017-2025  (Mkr) 

Innovationsområden och  
ATM FoI-områden 

Ambitions
-nivå 1 

Ambition
s-nivå 2 

Ambition
s-nivå 3 

I1. Ett Energieffektivt 
transportsystem 27 21 15 

Gröna Flygningar 
I3. Långväga transporter 

72 56 40 
Trafikflödesoptimering 
Kostnadseffektivt flygtrafikledningssystem 
Information Management & Arkitektur 
Trafikslagsövergripande förbättringar 
I4. Robusthet 27 21 15 
Robusthet & Tillförlitlig Infrastruktur 
I5. Samhällsprocesser 

54 42 30 
Demonstratorer/valideringsplattformar 
Transversala aktiviteter 
Akademi– & Forskningssamverkan 
Samverkan och strategiska initiativ 
Nettosumma 180 140 100 
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Kostnaderna är nettokostnader och baserat på en uppskattad medfinansiering från annat håll 
på 40% (från t ex EU, SESAR, Vinnova osv). Då ATM– och innovationsområdena i viss mån 
överlappar (speciellt I5 och övriga), baseras fördelningen mellan dessa på en schablonkalkyl, 
varför faktisk fördelning kan bli annorlunda. 

Nedan beskrivs respektive ambitionsnivå på en övergripande nivå. För mer information och 
ambitionsnivåerna per område, se PM om FoI inom ATM från Luftfartsverket51. 

 

Ambitionsnivå 1 – ”Önskat läge” 

Beskrivning Innebär generellt att Sverige kan bibehålla och utveckla FoI inom ATM i de flesta 
prioriterade områdena, varför utmaningarna och målbilden bör kunna uppnås. 
Svensk konkurrenskraft ökas och internationell medverkan/påverkan är god. 

Konsekvenser Sverige kan bidra till förväntningarna/målen inom Sveriges & EU:s program möts.  
Sverige kan driva & medverka i de alla prioriterade områdena. 
Sverige kan delta i EU:s kommande program (SESAR 2.0, Horizon 2020 etc) och 
 ta vissa ledande positioner. 
Utökad global samverkan. 
Akademi & forskningssamverkan kan byggas upp (forskning, kompetens-
försörjning, utbildning osv) inklusive nationellt kompetenscentrum på sikt. 
Ökad Svensk konkurrenskraft.  
Snabbare  effekt av FoI, d v s implementering av resultat lokalt/nationellt. 

 

Ambitionsnivå 2 – möta mest prioriterade mål 

Beskrivning Innebär generellt att Sverige kan bibehålla och utveckla FoI inom ATM i de mest 
prioriterade områdena, varför utmaningarna och målbilden bör kunna uppnås i stort. 
Svensk konkurrenskraft bibehålls och internationell medverkan/påverkan är rimlig. 

Konsekvenser Vissa  områden och mål får prioriteras lågt/bort. 
Medverkan i EU:s kommande program möjligt . 
Global samverkan på viss nivå. 
Akademi & forskningssamverkan kan byggas upp (forskning, kompetens-
försörjning, utbildning osv). 
Bibehålla Svensk konkurrenskraft generellt (beroende på prioriteringar). 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

51 Forskning och Innovation Inom Air Traffic Management, Behovsbild, LFV, D2013-009554, 2013 
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Ambitionsnivå 3 – lägsta ambition 

Beskrivning Medför att utmaningarna & målbilden kan mötas endast i enstaka delar och att 
flygtrafikområdet blir i vissa delar ett eftersatt trafikslag. Svenska aktörer tappar i 
konkurrenskraft. 

Konsekvenser Förväntningarna/målen inom Sveriges & EU:s program möts inte. 
Begränsad medverkan i EU:s program. 
Minimal medverka i global samverkan. 
Minimal samverkan med akademi. 
Minskad Svensk konkurrenskraft. 
Långsammare implementering av FoI lokalt/nationellt. 
Stor risk att nationella särbehov inte beaktas globalt. 
Begränsad medverka i trafikslagsövergripande aktiviteter. 
Ex på nationella utmaningar som riskerar att inte kunna mötas: 
–Miljöutmaningarna på t ex Arlanda  
–Nödvändig kostnadsreduktion för ATM riskerar (SES-krav och konkurrenskraft) 
–På sikt kapacitetsbrist under rusningstrafik, speciellt i Arlanda-området, då 
nödvändiga effektiviseringsåtgärder av trafiken ej utvecklas 
–Trafikslagsövergripande utmaningar 

 
I samband med ambitionsnivåer bör följande också beaktas: 
FoI-behoven ökar: 

• Luftfartsområdets utmaning är monumental i det ökade transportbehovet å ena sidan 
och kraftiga krav på reduktion av kostnad, miljöpåverkan å andra sidan, samt 
bibehållen mycket hög säkerhet & security.  

• Vissa FoI-områden eftersatta, t ex ingen akademisamverkan, global samverkan 
begränsad (inkl standardiseringsmedverkan) 

• Nationella FoI-projekt har avstannar p g a konkurrensfrågor, finansieringsbrist mm. 

Nuvarande finansiering ej längre möjlig: 

• Ej längre möjligt finansiera ATM FoI utifrån brukaravgifter p g a: 
– EU-direktiv (SES) 
– Konkurrensutsättning ATM 
– Kostnadsbild  inom branschen 
– Olämplighet att finansiera  FoI via avgiftskollektiven enligt 
infrastrukturpropositionen 

• Nuvarande FoI enbart i redan ingångna (fleråriga) projekt. 

FoI i samverkan för svensk konkurrenskraft  

I ett vidsträckt land som Sverige är flygtransporter centrala för effektiva transporter, speciellt 
på längre avstånd, både för näringslivets tjänsteresor, flygfrakt liksom för besöksnäringen. 
Arlanda är med sina 19 miljoner årliga passagerare både ett nav och en stor arbetsplats. År 
2010 färdades över 750 millioner passagerare till/från flygplatser inom EU. 
Flygtrafiktjänsten och flygplatserna sysselsätter runt 670000 personer inom EU och 
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ytterligare 3,2 miljoner medborgare i Europa är beroende av flygtrafiksektorn för deras 
inkomst. 

ATM-områdets särprägel med bl.a. långa ledtider och få aktörer medför att tidig och pro-
aktiv medverkan inom FoI är en förutsättning för konkurrenskraft. Att medverka i FoI-
arbetet skapar innovation, ger förutsättning för tidigt komma till färdiga produkter och 
implementering, möjliggör bevakning påverkan av svenska behov & särprägel osv. FoI skapar 
därmed förutsättningar för svensk konkurrenskraft, både inom tillverkningsindustrin och 
tjänsteindustrin. Likaså är en etablerat FoI i termer av up-to-date kompetens och resurser, en 
förutsättning för medverkan i kommande FoI-program. 

Flygtrafik är en global företeelse varför FoI måste bedrivas i internationell samverkan. En 
stark nationell medverkan i de Europiska projekten är mycket viktig för att hävda Sveriges 
specifika krav, som skiljer sig från central Europas tätbefolkade och flygplatstäta miljö. LFV 
ser därför ett stort behov av att ett starkt nationellt FoI-klimat inom flygtrafikområdet går 
hand i hand med medverkan inom de Europeiska projekten samt internationella 
organisationerna (ex standardiseringsorgan som EUROCAE och ICAO och certifiering & 
luftfartssäkerhetsorgan som EASA). Utöver att bevaka våra nationella behov är det centralt 
att LFV behåller pro-aktiv utveckling av svenska koncept och svensk teknik, för att gjorda 
investeringar ger avkastning för industrin och kunskapshållare. Exempel på det senare är 
teknik kring fjärrstyrda torn, integreringen av Human Factors i innovations – utveckling – 
designprocessen, kunskap kring gröna flygningar och datalänkteknik52.  

52 VDL4 (datalänk baserad på svensk innovation – Håkan Lans mm) 
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Kostnader uppdelat på kostnadsslag 2012-2013 
Näringsdepartementet har önskat en särskild redovisning av myndigheternas kostnader för 
FoI uppdelat på kostnadsslag. 

Trafikverket 
Trafikverkets FoI bedrivs både i form av externt upphandlade projekt och internt drivna 
projekt där det också kan förekomma externt köpta konsulttjänster. 

I posten intern administration enligt nedanstående sammanställning ingår resurser för 
strategisk planering, styrning och uppföljning av FoI-verksamheten. 

Interna personalkostnader avser aktivt deltagande i interna och externa FoI-projekt 

Många FoI-projekt sker i samverkan med andra finansiärer. Redovisade kostnader avser 
enbart Trafikverkets del i sådana projekt. 

  

Kostnadsslag 2012 (mkr) 2013 (mkr prognos) 

Externa FoI-uppdrag 302 342 

Intern administration 
planering, styrning, 
uppföljning m.m. 

15 15 

Interna personalkostnader 
FoI-projekt  

68 96 

Externa konsulter i internt 
genomförda FoI-projekt  

84 75 

Varor, material, 
entreprenader 

3 3 

Summa 472 531 

 

(Redovisningen avviker något från de kostnader för FOI som anges i Trafikverkets 
årsredovisning för 2012. I årsredovisningen anges nettokostnader efter avräkning av extern 
finansiering i form av EU-bidrag etc. (ca 10 miljoner kronor). I redovisningen ovan anges 
bruttokostnader. I årsredovisningen ingår vidare inte kostnaderna för Intern administration 
enligt tabellen ovan. Sammanlagt innebär detta att totalkostnaden för 2012 enligt tabellen 
ovan överstiger summan i årsredovisningen med ca 25 miljoner kronor. ) 

Transportstyrelsen 
Transportstyrelsens kostnader för FoI har sedan myndighetens bildande varit mycket 
begränsade och det är först under det senaste året som ett helhetsgrepp har tagits över FoI-
verksamheten. Transportstyrelsen redovisar därför inte sina projekt i motsvarande form som 
de övriga myndigheterna. För närvarande finansierar Transportstyrelsen 5–10 mindre 
projekt (200–500 tkr) som skulle kunna betecknas som FoI. Totalt beräknas 
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Transportstyrelsen finansiera FoI för motsvarande cirka två miljoner kronor under 2013. 
Kostnaderna för egen personal är mycket marginella och uppkommer främst i samband med 
att uppdrag formuleras och läggs ut på forskningsaktörer. 

Luftfartsverket 
Luftfartsverkets (LFVs) är idag inte en FoI-finansiär vilket innebär att rent externa FoI-
projekt, utan egen medverkan, ej förekommit. FoI bedrivs till allra största delen inom ramen 
för EU-projekt. SESAR inklusive NORACON är drygt 80% av totalen 2013. Nedan redovisade 
siffror är brutto, d v s  inkluderar den del som finansieras externt (ca 40%). 

LFV har, likt andra luftfartsverk i Europa, en hög andel egen personal i FoI-projekten då det 
är nödvändighet att den operativa kompetensen (framförallt flygtrafikledarna) medverkar. 
Det är också dessa som är slutanvändarna av nya system och metoder, ihop med övriga 
brukare. En betydande del av FoI-aktiviteterna inkluderar validering och utprovning, vilket 
kräver tillgång till de operativa och tekniska miljöerna LFV driver nationellt (luftrum, 
flygledningssystem osv). LFV leder NORACON-konsortiet i SESAR. 

Allt utvecklingsarbete bedrivs i nära samverkan med olika aktörer såsom flygbolag, 
flygplatser, försvarsmakten och svensk industri. Deras kostnader ingår ej nedan.  

LFV inkluderar inte driftnära aktiviteter i FoI-portföljen, alltså inte de sista stegen i 
innovationsfasen (faserna v0-v3 enligt bild i avsnitt ”Livscykelmodeller” ingår). T ex ingår ej 
pilotimplementering av slutsystem eller slutdemonstrationer, dessa belastar 
investering/infrastrukturskostnader. 

 

Kostnadsslag 2012 
mkr 

2013 mkr 
(prognos) 

Anmärkning 

Externa FoI-uppdrag 0,0 0,7 2013 uppdrag Linköpings Universitet 

Intern administration av 
externa uppdrag, planering 
m.m. 

0 0 
Admin inom FoI-projekt med eget 

deltagande ingår nedan med 5 Mkr 2012, 
4 Mkr 2013 och SESAR JU 2.5%  (1,1 resp 

1,2 Mkr). 

Internt genomförda FoI-
projekt interna 
personalkostnader 

59,7 60,3 
Främst deltagande EU-projekt (SESAR). 

Flygledare, analytiker, ingenjörer, 
projektledare etc. Inkl resekostnader och 

admin. 

Internt genomförda FoI-
projekt externa konsulter 15,5 16,3 Främst deltagande EU-projekt (SESAR). 

Konsulter och inhyrd (extern) personal 

Varor, material, 
entreprenader 2,3 2,6 Material och avskrivningar. 

Valideringsplattformar. 

 Summa 77,5 79,9  
 

Sjöfartsverket 
Tabellen anger utfall (i tusental kr) för budgetåret 2012 då Sjöfartsverket inte hade anvisade 
offentliga medel för FoI. För budgetåret 2013 redovisas prognos/budget (i tusental kr) vilket 
är första året som sjöfarten erhållit offentlig finansiering för sjöfarts-FoI. Förhandlingar med 
TrV om ytterligare medel för maritim FoI under 2013 har ännu inte påbörjats. 
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Myndigheternas ansvar för och finansiering av FoI 

Myndigheternas ansvar för FoI 
Alla fyra transportmyndigheterna har sedan 1 maj 2013 fått likartade instruktioner 
innebärande att de ska ”svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens 
uppgifter”. Trafikverket har därutöver fått uppdraget att följa, dokumentera forskning och 
innovation inom transportområdet och Sjöfartsverket ska göra motsvarande inom sjöfarts-
området. Luftfartsverket och Transportstyrelsen har inte fått något uppdrag att följa och 
dokumentera FoI inom något område. Ansvaret för FoI är därmed avgränsat och fördelat 
mellan myndigheterna:  

• För Transportmyndigheterna innebär det att man svarar för FoI som anknyter till 
respektive myndighets uppgifter så som de anges i myndighetens instruktion. Det 
handlar inte om FoI inom hela transportsektorn eller inom ett trafikslag i sin helhet utan 
om FoI som är av betydelse för transportmyndigheternas uppgifter som ett led i 
förnyelse, anpassning och effektivisering av transportsystemet som helhet.  

• Ansvaret för FoI för respektive trafikslag fördelas så att Trafikverket svarar för järnväg 
och väg, Sjöfartsverket för sjöfart och Luftfartsverket för luftfart  

• Transportstyrelsen har ett trafikslagsövergripande ansvar för FoI som motiveras av 
myndighetens ansvar för regelutveckling, tillståndsprövning, tillsyn, registerhållning och 
marknadsövervakning 

• Trafikverkets uppdrag omfattar ansvar för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart, att utveckla, förvalta och tillämpa metoder 
och modeller för samhällsekonomiska analyser inom transportområdet och att ta fram 
och tillhandahålla aktuella trafikprognoser. Trafikverket ska också verka för kollektiv-
trafikens utveckling. 

• Den finns en otydlighet avseende bevakningsansvaret för FoI. Myndigheternas syn är att 
bevakningsansvaret att följa och dokumentera FoI, ska följa ansvaret för FoI. Det skulle 
innebära att även bevakningsansvaret gäller sådan FoI som motiveras av respektive verks 
uppgifter och verksamhetsmål. Myndigheterna ser därför ett behov av att 
tillsammans med uppdragsgivaren tydliggöra vad bevakningsansvaret för 
FoI innebär. 

En sådan ansvarsfördelning skulle också vara i linje med Nylanders rapport53 där det föreslås 
att de fyra myndigheterna ska ges i uppdrag att ”… finansiera, beställa, genomföra, 
dokumentera, sprida och nyttiggöra sådan forsknings–, utvecklings–, demonstrations– och 
kommersialiseringsverksamhet inom transportområdet som motiveras av respektive verks 
uppgifter och verksamhetsmål.” 

Myndigheternas uppgifter utgår från transportpolitiken och de transportpolitiska målen. I 
dessa uttrycks hur staten anser att transportpolitiken ska bidra till samhällsutvecklingen och 
därmed andra politiska mål som ekonomisk tillväxt, miljö– och klimatanpassning m.m. 
Myndigheterna har avseende FoI således inga näringspolitiska eller forskningspolitiska 
uppdrag annat än indirekt genom transportpolitikens mål. En aktiv FoI-verksamhet kan dock 
ge konkurrensfördelar för svenska aktörer inom transportsektorn. Motiven för FoI-projekt 
ska således tydligt kunna härledas ur transportpolitikens mål. 

53 Mer innovation ur transportforskning, SOU 2010:74 
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Resursbehov och finansieringsmodell 
Transportsystemets utmaningar är nationellt likväl som globalt sett monumentala i den 
kraftigt ökande efterfrågan på resor och transporter, samtidigt med kraven på kraftigt 
minskad miljöpåverkan och kostnader, med bibehållen eller ökad säkerhet och effektivitet.  

Målen inom framförallt miljö, kostnadseffektivitet, punktlighet och säkerhet kräver stora 
förändringar/innovationer för att nå långsiktigt hållbara transporter, i takt med ett ökat 
transportarbete. Nuvarande satsningar är otillräckliga för att möta den fulla utmaningen och 
för att våra transporter skall bli långsiktigt hållbara. Vi måste göra mer och förnyelsetakten 
måste öka så att nya lösningar snabbare kommer i användning. 

Denna rapport innehåller en relativt detaljerad redovisning av behov, mål och inriktning av 
planerad FoI-verksamhet inom respektive myndighets verksamhetsområde och tillhörande 
trafikslag, samt förslag på var FoI-samverkan mellan trafikslag och mellan myndigheterna 
kan förbättras inklusive trafikslagsövergripande FoI-insatser.  

Finansieringen av sådana satsningar ska självfallet så långt som möjligt ske i samverkan med 
andra aktörer och finansiärer, men transportmyndigheterna ser ändå att det är mycket 
angeläget med ökade insatser i form av offentlig finansiering av forskning, utveckling, 
innovation och demonstrationsverksamhet via transportmyndigheterna.  

När det gäller myndigheternas del av FoI-finansieringen måste ökningen ske med hänsyn till 
de skilda myndigheternas anslags- eller finansieringsstruktur.  

De nuvarande och framtida resursbehoven för den FoI som identifierats inom Sjöfartsverkets 
och Luftfartverkets områden överstiger de miniminivåer regeringen har anvisat av 
Trafikverkets anslag för budgetåret 2013. För att kunna hantera de sammanlagda 
utvecklingsbehov som redovisats av transportmyndigheterna i föregående avsnitt behöver 
det ekonomiska utrymmet ökas. I en sådan ökning finns även behoven av att intensifiera 
inslaget av tester och demonstrationer i FoI-verksamheten.  

Sjöfartsverket och Luftfartsverket har för närvarande ingen egen offentlig finansiering av FoI 
förutom de begränsade medel som anvisats av regeringen via Trafikverket 2013 
(motsvarande minst 35 respektive minst 5 miljoner per år). Under en rad år har sjö– och 
luftfarts-FoI finansierats via avgiftsmedel och externa finansiärer (ex EU). Regeringen 
uttrycker i infrastrukturpropositionen (2012/13:25) att det är olämpligt att finansiering av 
FoI inom sjöfarts- och luftfartsområdet belastar berörda avgiftskollektiv. Detta likväl som det 
ekonomiska läget, EU-krav inom luftfarten (Single European Sky charging scheme och 
performance plan) samt konkurrensutsättning inom flygtrafiktjänsten, gör att nuvarande 
finansiering ej längre är möjlig. För att kunna genomföra den FoI som myndigheterna enligt 
deras instruktioner ska svara för, krävs därför att Sjöfartsverket och LFV erhåller anslag på 
en nivå i enlighet med det resursbehov som respektive myndighet har redovisat. 

Trafikverket har en tradition av att använda ordinarie anslag för finansiering av sin FoI-
verksamhet. Detta förfaringssätt rimmar väl med myndighetens uppfattning att FoI är ett av 
redskapen för att nå transportpolitikens och myndighetens mål.  

Transportstyrelsen har identifierat ett behov av FoI på fem miljoner kronor årligen. En så 
begränsad budget kommer att innebära att initiering av ett enstaka FoI-projekt kan medföra 
att ett utpekat anslag överskrids eller inte utnyttjas fullt. För Transportstyrelsen är därför 
utpekade anslag inte ändamålsenliga. En rimlig ansats är i stället en ökning av myndighetens 
skattefinansierade anslag och motsvarande minskning av den avgiftsfinansierade delen, men 
utan ett särskilt utpekat anslag för FoI.  
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Det bör påpekas att behoven är framtagna utifrån ett nationellt perspektiv där kontinuitet 
och långsiktighet är en viktig förutsättning, men att behoven inom sjö– och luftfartsområdet 
också är angelägna i närtid (2013-2014).  

Myndigheterna rekommenderar att huvuddelen av den FoI som myndigheterna 
ska svara för måste finansieras genom anslag direkt till respektive myndighet.  
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Ett myndighetsgemensamt FoI-råd 
Myndigheternas FoI-verksamhet behöver samordnas. Sammantaget är transport-
myndigheternas FoI omfattande och myndigheterna behöver stöd för att balansera 
satsningarna inom de olika områdena mot de FoI-behov som föreligger; särskilt de som är 
trafikslagövergripande. Angreppssätt och metoder inom FoI utvecklas och varierar inom 
olika problemområden. Kännedom om lyckade samarbeten och goda exempel behöver 
spridas. 

Därför kommer myndigheterna att bilda ett gemensamt FoI-råd för att stötta myndig-
heternas arbete att säkerställa samordning av myndigheternas FoI-verksamhet, att FoI av 
myndighetsgemensamt intresse initieras och genomförs.  Genom rådet ges alla myndigheter 
möjlighet att påverka prioritering av och innehållet i den trafikslagsövergripande FoI som 
motiveras av Trafikverkets övergripande planeringsuppdrag. Rådet ska följa genomförandet 
av samarbeten som beskrivs i rapporten.  

Rådet ska samtidigt vara en resurs i utvärdering och uppföljning av verksamheten och möter 
därmed de önskemål som kommit fram i utredningen om kvalitetssäkring av FoI inom 
offentlig verksamhet.  

Rådet kommer att bestå av 7–8 personer; representanter för varje myndighet och 
kompletterat med extern kompetens inom forskning, entreprenörskap och industriell verk-
samhet.  De externa personerna rekryteras utifrån sina personliga kunskaper och erfaren-
heter och inte utifrån en organisatorisk representativitet.  

Detta initiativ innebär ett breddat uppdrag för rådet jämfört med intentionerna i regeringens 
uppdrag. Myndigheterna ser ett behov av ett FoI-råd som kan även kan hantera gemen-
samma frågor om FoI-verksamhetens relevans och inbördes prioriteringar.  
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Potential för FoI-samverkan mellan myndigheterna 

Gemensamma satsningar 
Transportsektorn står inför en rad utmaningar som påverkar transportmyndigheternas 
framtida verksamheter och därmed även behoven av FoI. Transportarbetet förväntas öka på 
lång sikt i och med ett ökat resande och näringslivets ökande behov av godstransporter. 
Samtidigt måste transportsektorns miljöpåverkan begränsas. Dessa utmaningar delar Sverige 
med andra länder men situationen för Sverige är också unik. Det beror dels på att Sverige är 
stor exportör av råvaror och industriprodukter, har flera ledande företag inom fordons-
industrin som utgör en viktig del av den industriella strukturen, dels på att landet är glest 
befolkat och beläget långt från de stora marknaderna, vilket kräver effektiva transporter av 
både människor och gods.54 

Målen med FoI-verksamheten inom transportområdet är för transportmyndigheternas del 
tätt sammankopplade med de transportpolitiska målen som styr myndigheternas verk-
samhet. Således är det långsiktiga målet för transportmyndigheternas FoI-verksamhet att 
bidra till att säkerställa en förnyelse av transportsystemet samt samhällseffektiv och lång-
siktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det ska ske 
genom att skapa ökad tillgänglighet för resor och transporter, samtidigt som hänsyn tas till 
hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa. 

Utifrån dessa utmaningar och mål har transportmyndigheterna bl a arbetat med att 
identifiera behov av gemensamma FoI-insatser. I processen har myndigheterna utgått från 
varje enskild trafikslags behov av FoI för att analysera i vilka delar behoven överlappar 
varandra och ta vara på potentiella synergier av en nära samverkan inom FoI-området. 
Genom att arbetet utgår från varje trafikslags FoI-behov, som baseras på motsvarande 
utmaningar och mål, kan även de gemensamma områden som beskrivs nedan kopplas till 
trafikslagsövergripande utmaningar som transportsektorns står inför.  

Redogörelsen nedan gör inte anspråk på att vara heltäckande eller uttömmande, utan bör 
uppfattas som ett första steg i ett ökat FoI-utbyte mellan myndigheterna inom 
transportområdet. 

Myndigheterna kommer att arbeta vidare med att utveckla, precisera och konkretisera 
frågeställningar av gemensamt intresse.  

Ett energieffektivare transportsystem med minskad negativ miljöpåverkan  
Konflikten mellan en fortsatt ökning av efterfrågan på transporter och de negativa 
konsekvenser som detta kan innebära för klimat och miljö är en högaktuell problematik för 
alla fyra trafikslag. 

Ökad energieffektivitet är ett sätt att motverka en del av dessa effekter. Men ökat 
transportarbete kan också generera ökade buller– och vibrationsproblem, ökat intrång i 
kultur– och naturmiljöer, barriäreffekter m.m. 

Av gemensamt intresse är bl.a. 

• utveckling av metoder och nyckeltal för att kunna värdera och optimera den samlade 
energieffektiviteten i transportsystemet och för transportkedjor 

54 Forum för innovation 
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• miljödatabaser – samlad statistik och annan information om miljöpåverkan 

• underlag för en enhetligare hantering av buller – mätmetoder, gränsvärden m.m. 

• ökad kunskap om framtida energiformer (bränslen) för fordonsdrift och deras 
miljöpåverkan 

• olika styrmedels påverkan på transportsystemets miljöpåverkan 

• kunskapsöverföring och samverkan över trafikslagen kring trafikflödesoptimering, 
trafikledning och andra metoder för att miljöoptimera respektive trafikslag samt 
”dörr-till-dörr” 

Anpassning av transportsystemet till transportpolitiska mål genom styrmedel, 
policies och regelverk 
Utvecklingen av transportsektorn påverkas av hur regler, policies och andra styrmedel 
utformas. Regelverket bör utformas så att det stöder och underlättar förnyelsen av 
transportsektorn. Samtidigt behöver kunskapen om hur andra styrmedel och policies 
påverkar transportsystemet öka. 

Det finns därför ett behov av gemensamma FoI-satsningar som behandlar hur regelverk och 
andra styrmedel i vid mening påverkar transportsystemet och efterfrågan på transporter. Det 
kan t.ex. handla om hur regelverk kan utformas för att i så hög grad som möjligt möjliggöra 
implementering av innovationer, hur olika styrmedel kan utformas för att de ska få avsedd 
effekt på efterfrågan av transporter och hur myndigheter kan använda sig av prissättning och 
uttag av avgifter för att påverka transporternas utveckling.  

Samhällsekonomisk effektivitet 
För den långsiktiga planeringen av transportsystemet och för att kunna analysera effekten av 
åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter samt val av logistiska och tekniska 
lösningar finns det behov av prognos– och simuleringsmodeller för transporter och trafik. 

För att kunna göra analyser av de samhällsekonomiska effekterna av olika åtgärder krävs god 
kunskap om olika effektsamband samt om det samhällsekonomiska värdet av effekterna. 

Trafikverket har regeringens uppdrag att utveckla och förvalta prognosmodeller och 
kalkylmetoder för hela transportsystemet. De prognosmodeller som trafikverket idag förfogar 
över har förmodligen en högre precision för väg och järnvägstransporter än för flyg– och 
sjötransporter. I det fortsatta utvecklingsarbetet är det därför angeläget att prognos-
metoderna även för dessa trafikslag får en högre tillförlitlighet. Denna utveckling underlättas 
av att samtliga transportmyndigheter är delaktiga i arbetet.  

Människans förutsättningar och begränsningar 
Människorna förutsättningar och begränsningar är centralt för ett säkert och effektivt 
transportsystem som helhet. En viktig del av all FoI-verksamhet är därför ”människan i 
systemet”. De metoder och den kunskap som behövs är i stort trafikslagsgemensamt. Det är 
en s.k. ”best practice” att från början i systemutvecklingsprocessen inkludera människans 
förmågor och begränsningar då människan tillsammans med teknik och metoder ger 
säkerhet och effektivitet i transportsystemet.  

Redan idag används därför kompetenser och metoder trafikslagsövergripande men det finns 
potential för mycket större samverkan mellan trafikslagen och däri transportmyndigheterna. 
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Ett antal transportslagsövergripande aspekter kopplade till innovation belyses nedan och ett 
par exempel från branschen detaljeras  

Human Factors 

Human Factors är ett brett område och täcker in ergonomi, fysiologi, teknik och 
organisations faktorer. Human Factors tillämpas genom att en förståelse etableras för dessa 
områden och sätts i relation till de uppgifter som människan/teamet/organisationen ska 
genomföra. I uppgiftsallokering mellan människa och maskin måste hänsyn tas till 
individens styrkor och svagheter för att slutprodukten ska bli säker och effektiv. Arbete med 
Human Factors grundlägger hur säker, hållbar och kostnadseffektiv produkten och därmed 
produktionen blir. 

Människa – maskin (bl.a. avseende trafikledning och förarmiljöer) 

Principer för en god och hållbar människa – miljö är utformning efter s.k. ”best practicies”, 
standards och erkända riktlinjer för design ex, direktmanipulering, dagsljusmiljöer, 
användandet av färgkodning. I vissa fall är urvalskriterier kritiska. Utbildning och verifiering 
av kompetens är ett område i utveckling. Det större sammanhanget där människa – maskin 
interaktion äger rum blir allt viktigare bl.a samhällets förväntningar på resultatet av 
människa – maskin samspelet. 

Människans prestationsförmåga i transportsystemet 

Människan är idag och inom överskådlig framtid den enda flexibla komponent i transport-
systemet som kan planera framåt, väga för och nackdelar, dra lärdom av historien, integrera 
ny kunskap och göra planer och identifiera strategier. Människan förmåga till dialog kan 
utvecklas med hjälp av ny teknik och sociala forum. Människans prestation är således central 
för totalsystemets förmåga vad gäller uthållighet, säkerhet, effektivitet och förmågan att 
införa ny teknik, automation i transportsystemet och i detta sammanhang dra lärdomar och 
dela erfarenheter. 

Prestationsförutsättningar – hur påverkar olika typer av 
prestationsnedsättningar trafiksäkerheten? 

Prestationsnedsättningar hos individen ex, trötthet, planeringsförutsättningar, kunskapsnivå 
och status på tekniska system påverkar direkt individens prestation. Förutsättningar som 
klimatet i företaget och i branschen är också faktorer som påverkar prestationen för individer 
och grupper. Vad gäller trafiksäkerhet så är åtgärder och effekten av dessa åtgärder viktig att 
kommunicera och peka på. 

Hur påverkar ny teknik människan beteende i transportsystemet?  

Introduktion av ny teknik påverkar människan i olika aspekter. En inledande skepticism mot 
ny teknik är ofta typfallet. Om utprovning och utvärdering förordar en implementering är det 
viktigt att tidiga erfarenheter tas om hand direkt. Efter en tillvänjnings och injusterings-
period utvecklas en tillit tillsystemstödet i.o.m. att kunskap ackumuleras när och hur 
systemet verkar och i vilka situationer det är funktionellt. 

En effekt observerad inom trafikledningsbranschen är ex att när ett konfliktvarningssystem 
infördes för flygtrafiken så gav det effekten att operatören arbetade mer avslappnat och 
gjorde mer precisa bedömningar. Konfliktvarnings systemet monitorer trafikbilden i 
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bakgrunden kontinuerligt och uppmärksammade operatören på konflikter. En generell och 
mycket relevant problematik är hur man hanterar falsklarm och hur dessa larma påverkar 
prestation och tillit (användandet) av system stödet. 

När människan blir överraskad av den nya tekniken eller oavsiktligt utför en felhandling kan 
en incident inträffa som behöver analyseras. Ett utfall inom rimlig tid med återmatning är 
nödvändigt och behövs för att dra lärdomar ska kunna dras. Individen kan behöva ett samtal 
för att hantera den uppkomna situationen på bästa sätt, ofta fungerar en betrodd kollega som 
samtalspartner. Inom trafikledning är stresshanteringsmodellen CISM (Critical Incident 
Stress Management) införd med gott resultat. 

Sammantaget så syftar ny teknik till att människan ska få det stöd som innebär en säkrare, 
stabilare, och mer precis och effektiv produktion. En generell och trafikslagsövergripande 
aspekt är att etablera en funktionell förändringsledning, ”change management”, som 
inkluderar ledning, utförare och användare. 

Modeller för att mäta säkerhetskultur 

Säkerhetskulturen formas av de attityder och uppfattningar, värderingar och normer som 
finns hos individer, grupper och organisationen som helhet när det gäller säkerheten. En god 
säkerhetskultur är en kultur där man strävar efter ökad säkerhet oberoende av ledarskapets 
personliga stil och oberoende av kommersiellt tryck. En viktig del i kulturen handlar om att 
ha ett proaktivt förhållningssätt till säkerheten i verksamheten där lärandet är en grund-
princip. 

Inom flygbranschen och trafikledning finns en gemensam modell framtagen av 
EUROCONTROL och branchorganisationen CANSO (Civil Air Navigation Service Providers 
Organisation). Modellen implementerar på olika sätt beroende på mognad och ambition hos 
respektive organisation EUROCONTROL arbetar med London School of Economics och 
CANSO materialet kan användas direkt av organisationen. 

Tillvägagångssättet är iterativt med information och motivation som följs av ett kortare 
frågeformulär till all personal, därefter arbetsmöten med coacher i mindre grupper. Resultat 
blir förslag till organisationen/ledningen på aktiviteter för både svaga och starka områden. 

De områden som tas upp är rapportering, lärande, flexibilitet, information och rättvis (s.k. 
Just Culture) kultur. Tre andra aspekter som också behandlas är attityd till säkerhet, aktuellt 
beteende och riskuppfattning. 

Högsta ledningens engagemang för säkerhetskulturens utveckling är ofta tongivande. 

Anpassning av transportsystemet för funktionshindrade, äldre och barn 

En korrekt tillämpad kravställning och användandet att Human Factors expertis i 
innovationsprocessen, utvärdering, design och införande är avgörande för hur slut-
användaren uppfattar och använder produkten/funktionen. En djup förståelse för 
sammanhanget där funktionshindrade, äldre och barn använder transportsystemet är 
nödvändig. Kompetens vad gäller hur integrera samhällets krav i transportsystemet är också 
nödvändig.  

Ovanstående faktorer bestämmer hur funktionellt funktionshindrade, äldre och barn 
uppfattar och i praktiken använder transportsystemet. 
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Funktionell användning av trafikslagen i samverkan – sammodalitet 
Sammodalitet bygger på en funktionell användning av de olika trafikslagen som ska fungera 
vart och ett för sig, men som också ska fungera väl i en effektiv kombinerad samman-
hängande transport med trafikslagsövergångar. Syftet är att öka effektiviteten och samtidigt 
minimera resursanvändningen i ett system som ska fungera såväl nationellt som för 
integrerade transporter inom EU.2050 

Sammodalitet framstår därför också som ett FoI-område med naturlig koppling till de 
trafikslag som ingår i gruppen och där det finns stora beröringsytor mellan trafikslagen, 
speciellt när det rör noder som hamnar, olika större godsterminaler och våra viktigaste 
flygplatser. 

Tänkbara FoI-områden inom sammodalitet kan röra både mjuka fält, såsom enhetliga 
transport- och handelsdokument, men också hårdvara som själva transportbehållaren/ 
containern/trailern. Det kan även finnas (geografiska) områden där det går att inkludera 
flera av trafikslagen i samma trafikledningssystem baserat vid en och samma central.  

Det finns starka skäl att tro att transportlösningar i allt högre grad kommer att vara fler-
modala varför FoI som överbryggar gränssnitt mellan trafikslag i ett eller flera steg också 
kommer att få en mer framträdande roll. Dagens FoI inom området behöver också ta bättre 
sikte på att inlemma såväl sjöfartens som flyget system i den FoI som bedrivs kring 
transportkedjor. Likaså bör även andra faktorer, med olika betydelse för olika transportslag 
uppmärksammans, såsom varuvärde, tidsaspekter, kundnytta, informatik, 
sändningsstorlekar, varuvikt och varans volym.   

Effektiv användning av transportsystemet genom trafikledning och styrning 
Inom ramen för Forum för Innovation inom Transportsektorn är Trafikledning inom alla 
trafikslag identifierad som ett s.k. Innovationsblock. Inom innovationsblocket samverkar 
SAAB, Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket för att ta fram en färdplan för det 
fortsatta arbetet med trafikledning som ska leda till konkreta åtgärder, resultat och nytta. 
Inom Innovationsblocket har arbetet fokuserat på följande tre delområden: 

• Trafikslagsövergripande trafikledning och erfarenhetsutbyte mellan trafikslagen: 

• Utveckling av trafikledningssystem inom de olika trafikslagen 

• Effektivare noder/hot spots 

Genom erfarenhetsutbyte och sammankoppling av trafikledningssystemen inom de olika 
trafikslagen bedöms att informationshanteringen på ett trafikslagsövergripande plan kan 
effektiviseras. Erfarenhetsutbyte mellan trafikslagen bedöms också kunna bidra till att 
effektivisera trafikledningen inom respektive trafikslag, likväl som att återanvändning/ 
kunskapsöverföring av koncept, metoder och systemlösningar kan minska kostnaderna för 
FoU. Färdplanen kommer att identifiera samverkansområden och konkreta åtgärder i syfte 
att skapa funktioner för trafikslagsövergripande informationshantering och identifiera behov 
av kunskapsöverföring. 

Inom delar av trafikområdet finns det även vinster att hämta med gemensam trafikslags-
övergripande trafikledning. Ett sådant exempel är störningshantering i storstad av väg– och 
rälsbunden trafik men det kan även röra sig om och trafik till och från noder såsom flyg-
platser, hamnar och knutpunkter för järnväg (rangerbangårdar och/eller järnvägsstationer). 
Ett annat exempel är optimering av omlastning/transferering av gods och passagerare mellan 
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trafikslag. Färdplanen kommer att föreslå konkreta åtgärder inom ledning/samordning av de 
olika transportslagen.  

Kunskaps– och erfarenhetsutbyte sker redan idag i hög grad framför allt mellan luftfart och 
sjöfart (SESAR respektive MONALISA) i syfte att snabba på utvecklingen av sjötrafikledning 
inom sjöfartsområdet. Också logistikarbetet, då sjöbaserat gods ska överföras till 
väg/järnväg, kan förbättras. Motsvarande förbättringspotential gäller för resenärer vid 
persontransporter. 

Framtida system för trafikledning av väg och järnväg bör även kunna hämta influenser från 
flyg- och sjötrafikledning. 

Utbyte och delning av information mellan olika trafikslag måste uppmuntras och underlättas. 
Som exempel finns förslag till utbyte av trafikinformation mellan Trafik Stockholm och 
Arlanda som ett FOI-uppdrag inom Trafikverket. Även Göteborgs hamn är en mycket viktig 
nod. 
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Hur samarbetet mellan myndigheterna samt med andra 
berörda offentliga och privata aktörer bör utformas. 

Möjligheter till samhällsnyttor styr samarbetet 
Forsknings- och innovationsinsatserna ska syfta till att hitta lösningar som kan bidra till att 
de transportpolitiska målen nås samt för att möta kraven på utveckling och förnyelse av 
transportsystemet som motiveras av myndighetens uppgifter. Transportsystemets 
utmaningar är nationellt likväl som globalt sett monumentala i den kraftigt ökande 
efterfrågan på resor och transporter, samtidigt med kraven på kraftigt minskad miljö-
påverkan och kostnader, med bibehållen eller ökad säkerhet och effektivitet. Målen inom 
framförallt miljö, kostnadseffektivitet, punktlighet och säkerhet kräver stora 
förändringar/innovationer för att nå långsiktigt hållbara transporter, i takt med en ökad 
trafik. Nuvarande satsningar är otillräckliga för att möta den fulla utmaningen och för att 
våra transporter skall bli långsiktigt hållbara. Vi måste göra mer och förnyelsetakten måste 
öka så att nya lösningar snabbare kommer i användning. 

Det är nyttan som räknas. Att resultaten från arbetet i FoI-systemet kommer till nytta. Att 
arbetet skapar värden för dem som använder transportsystemet. Att vi förbättrar transport-
systemet och skapar förnyelse. 

Innovationer är en utnyttjad kompetensbaserad konkurrensfördel. Något nytt av betydelse 
som vinner insteg i vilket område som helst inom samhället. Innovationer kan vara små eller 
stora, successiva eller stegvisa och stegen kan ha olika storlek. Innovationer är oftast en följd 
av många personers arbete. 

Vi ser tre nivåer av samarbete som behövs för att skapa denna nytta.  

• Utförarmiljöer som forskar fram ny kunskap, utvecklar, verifierar och demonstrerar 
nya lösningar och bidrar till deras nyttiggörande.  

• Trafikslags- och kompetensövergripande forum där utvecklingsbehov diskuteras och 
där strategiska utvecklingsagendor formuleras.  

• Fora där de statliga aktörerna (problemägare och forskningsfinansiärer) formulerar 
gemensamma utvecklingsbehov. 

Vi ser också att det i dag finns fora inom dessa nivåer som kan utvecklas och förbättras. 
Således ser vi inte behov av att utveckla nya plattformar för samarbete mellan 
Transportmyndigheterna. 

Kreativa Triple Helix-miljöer skapar innovationer 
Innovationer uppstår, har det visat sig, företrädesvis i viss typ av miljöer. Miljöer där 
människor av olika slag möts. Människor med olika kompetenser, erfarenheter, kynnen och 
bevekelsegrunder. Människor som stimuleras av saker. En del söker ständigt efter ny 
kunskap. Andra får tillfredställelse i att utveckla nya lösningar. För några är framgång i 
affärer det som motiverar ansträngningarna i arbetslivet. För att skapa innovationer behövs 
alla dessa förmågor. Och de behövs tillsammans. Inte främst som en stafettkedja där 
personerna avlöser varandra, utan mera som en integrerad miljö där människor möts i 
vardagen. Sverker Sörlin kallade detta stökig växelverkan när han under 2006 utredde 
forskningsinstitutens framtid. 
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Det finns historiska exempel på sådana miljöer; Klostren under deras glansperiod, Florens på 
1400-talet, Wien under förra sekelskiftet. Och under senare tid, Niels Bohrs institut i 
Köpenhamn, Disney under 1950-talet, IBM i Zurich, Farmacia.  

Gemensamt för dem var att rätt personer fanns där, kapabla på olika sätt. De besjälades av en 
vilja till nya kundvärden kombinerad med kunskapstörst. Den fysiska miljön stimulerade 
både samarbete och konkurrens. Miljön var öppen för omvärldens impulser och det fanns en 
närhet till finansiering. 

I Jan Nylanders utredning ”Mer innovation ur transportforskning55 lanserades ett nytt 
begrepp – ”Multidisciplinär InnovationsPlattform -MIP”. En slags FoI-miljö där samverkan 
mellan fyra grundläggande parter (samhälle, akademi, industri respektive innovations/ 
entreprenörskap) institutionaliserades i långsiktigt finansierade, självständiga miljöer. I 
grunden påminner dessa MIPar om många av de FoI-miljöer som existerar idag. Möjligtvis 
med det undantaget att dagens miljöer ofta är delar av akademin och inte självständiga från 
dem. Detta har lett till en viss skevhet i miljöernas verksamhet så att akademiska resultat 
skjuts i förgrunden medan innovation kommer i skymundan. 

Ska dagens miljöer i större utsträckning låna drag från de klassiska innovationsmiljöerna och 
från Nylanders MIPar, behöver de statliga problemägarna och FoI-finansiärerna i väsentlig 
grad öka sitt engagemang i dem. Det kräver framförallt resurser i form av persontid. 
Kompetensen om de samhälleliga utvecklingsbehoven finns i stor utsträckning redan hos 
myndigheterna. Det handlar till sist om att prioritera utvecklingsfrågorna. Myndigheterna 
kan inte förvänta sig att akademin tillsammans med industrin löser myndigheternas problem 
utan deras medverkan. 

Därför måste även myndigheterna anstränga sig för att tillsammans med näringsliv och 
akademi stötta nuvarande FoI-miljöer att i högre grad betona den praktiska nyttan av deras 
arbete. Myndigheterna måste också vara beredda att initiera och stödja, Triple Helix 
inriktade FoI-miljöer.  

En gemensam bild av utvecklingsbehoven 
Ett annat samverkansforum håller på att skapas genom ”Forum för innovation inom 
transportsektorn” (Forum). Forum har hämtat sin näring ur både IVAs projekt Transport 
2030 och Nylanders utredning.  Forums syfte är inte att genomföra, eller beställa utveckling, 
utan att komma fram till strategiska partnerskap för utveckling inom ett antal innovations-
block. Ett antal strategiska agendor som kan vara grund för gemensamma forsknings- och 
utvecklingsprogram. Forum består för närvarande av drygt 30 medlemmar; representanter 
från industri, akademi och samtliga transportmyndigheter som bedriver FoI.  

För att Forums verksamhetsidé ska kunna fullföljas behöver transportmyndigheterna inte 
bara var närvarande, utan också drivande inom Forum. Verktygen för det är dels styrelse-
arbetet där för närvarande Vinnova och Trafikverket är representerade. Formerna för 
myndigheternas medverkan och inflytande i styrelsen behöver utvecklas.  Även inom Forums 
kansli bidrar Trafikverket och Vinnova med finansiering av var sin halvtid. Representationen 
i dessa administrativa delar kan förändras om så skulle behövas. Trafikverket, 
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen är alla aktiva medlemmar. 

De strategiska samarbetena skapas emellertid inte till sin huvuddel i styrelse eller kansli.  
I innovationsblockens olika färdplaner konkretiseras utvecklingsbehoven. Utifrån dessa 
färdplaner kommer sedan nya FoI-program och projekt att behöva byggas upp. Det är viktigt 

55 Mer innovation ur transportforskning, SOU 2010:74 
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att Transportmyndigheterna har kraft att vara närvarande när projekten byggs upp och även 
när de ska styras mot sina mål. Detta är i sig inte kontroversiellt, utan snarare önskat också 
av industri och akademi. Särskilt viktigt är det för att myndigheterna ska kunna förbereda sig 
och ha resurser och kompetens att ta emot de resultat som projekten så småningom ger. 

Om Forums arbete utvecklas gynnsamt under de första teståren bör myndigheterna verka för 
att initiativet med Forum permanentas.  

Samverkan mellan transportmyndigheterna 
En del av transportmyndigheternas utvecklingsbehov är knutna till utvecklingen av de 
trafikslag de förvaltar genom sina respektive uppdrag. Men det finns också behov av 
gemensam utveckling. Även om varje trafikslag måste tillåtas och uppmuntras att utveckla 
sina egen förmågor är det transportsystemets samlade förmågor som är mest intressant ur ett 
brukarperspektiv.  

Detta exemplifieras genom Transportstyrelsens uppgifter som rör tillståndsprövning, tillsyn 
och regelgivning. Det innebär att myndighetens inom ramen för sin verksamhet fattar beslut 
som får stor betydelse för förutsättningarna för att implementera resultaten av FoI-arbetet. 
För att inte i onödan försena eller förhindra implementering av resultat är det av vikt att 
Transportstyrelsen och övriga aktörer utarbetar former för sin interaktion. 
Transportstyrelsen behöver vara närvarande i diskussioner som rör relevant FoI på ett tidigt 
stadium. Ett av målen med närvaron är att öka kunskapen om projekt som kan komma att 
blir aktuella att hantera i den egna verksamheten. Kunskapen behöver också öka hos de 
aktörer som bedriver FoI när det gäller förutsättningarna för att t.ex. bli beviljad dispens för 
test- och demonstrationsverksamhet. Transportstyrelsen har i uppgift att företräda Sverige 
inom internationell standardisering och internationellt regelarbete, bl.a. IMO och ICAO. 
Standardisering är en förutsättning för att FoI skall komma till användbara produkter och 
implementering varför ett aktivt samarbete mellan Transportstyrelsen i denna roll och de 
FoI-aktiviteter som bedrivs inom transportområdet är vitalt. 

Så även om de flesta av FoI-projekten som myndigheterna bedriver eller finansierar endast 
berör ett trafikslag, behövs samarbete. Också i färdplanerna som tas fram i samarbetet inom 
Forum för innovationer inom transportsektorn syns behovet av ökad koordinering av de 
statliga ambitionerna. De program och projekt som föreslås i färdplanerna behöver bedömas, 
beredas, kvalitetssäkras, bemannas, finansieras, följas upp och så småningom utvärderas. I 
detta arbete kan Forum ses som en resurs, men även TRANSAM. 

TRANSAM är det forum som finns för samverkan mellan myndigheter aktiva inom transport-
områdets FoI. I TRANSAM ingår vid sidan av transportmyndigheterna även Mistra, Formas, 
Naturvårdsverket, Trafikanalys, Myndigheten för samhällsberedskap och 
Näringsdepartementet. TRANSAM är i huvudsak ett forum för utbyte av information och 
samordning inom FoI-området. Men det kan också i större utsträckning göra tjänst som en 
statlig beredningsgrupp när det gäller trafikslagsövergripande inspel och bredare program-
samarbeten inom transportområdet. Detta skulle också kunna vitalisera samarbetet inom 
TRANSAM.  

I detta regeringsuppdrag beskriver transportmyndigheterna också behoven av gemensam 
FoI. Att utifrån dessa beskrivningar utveckla program- och projektförslag som även har 
potential att engagera akademi och industri skulle kunna vara en del av TRANSAMs framtida 
arbete. Även inom EUs Teknikplattformar (ERTRAC, ERRAC, Waterborne, ACARE) och 
deras svenska spegelgrupper finns utrymme för bättre koordinering och tydliggörande av de 
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svenska ambitionerna. Genom att samordna myndigheternas FoI-planer bättre kan verkan av 
de gemensamma ansträngningarna blir bättre – både nationellt och i EU. 
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Hur resultat från myndigheternas forsknings-, 
utvecklings och innovationsverksamhet kan få ökad 
spridning och tillämpning 
Ett viktig grundprincip är att resultaten från den FoI som myndigheterna bedriver med 
offentlig finansiering bör göras allmänt tillgängliga. Dock kan det finnas situationer i 
samfinansierade projekt (främst med industrin) där begränsningar kan förekomma.  

Hur väl ett resultat tas emot och sprids beror naturligtvis på resultatets kvalitet. Och ett 
resultat kan ha många kvaliteter. Vanligen avser vi det vetenskapliga eller tekniska innehållet 
när vi talar om kvalitet. Men begriplighet och implementerbarhet är fundamentala kvaliteter 
i sig själva när det gäller tillämpad FoI. Det innebär att hur ett resultat paketeras och 
presenteras har betydelse för hur det tas emot och i vilken omfattning det kan imple-
menteras.  

Hur säkerställer man då stora möjligheter för mottagarna att kunna nyttiggöra resultaten?  
I princip på tre sätt; något som mottagaren gör, något som utföraren gör eller något som de 
båda parterna gör tillsammans.  

Vad mottagarna kan göra 
Att mottagaren har mottagningskapacitet är naturligtvis nödvändigt. I de flesta fallen av 
tillämpad FoI så utgår arbetet från ett problem eller ett behov som oftast definierats av 
mottagaren. Det innebär ofta att problembilden är förankrad i den praktiska verkligheten och 
därmed hos dem som förväntas nyttiggöra resultatet. I vilken mån detta kan ske avgörs då av 
mottagarens förmåga att förstå innebörden av resultaten, deras koppling till den problembild 
som en gång var utgångspunkten för arbetet. Denna förmåga är naturligtvis i sin tur 
beroende på både utbildning och erfarenhet hos mottagarna. 

Det är normalt att både utbildning och erfarenhet hos mottagarna varierar. Men det går inte 
att förutsätta att mottagarna är forskarutbildade eftersom deras verksamhet i det flesta fall är 
operativ och praktisk. Det är heller inte önskvärt att alla mottagare har forskningskompetens 
eftersom forskning inte är deras huvuduppgift. 

Det är viktigt att mottagarna engagerar sig i de externt utförda FoI-projekt myndigheterna 
initierar och finansierar. Detta både underlättar spridning och förbättrar förutsättningarna 
för implementering av resultaten. När det gäller projekt som engagerar doktorander kan 
kompetensutvecklingen av dessa vara ett minst lika viktigt resultat som kunskaps-
utvecklingen i själva projektet. Myndigheterna bör därför på ett systematiskt sätt ta vara på 
den kompetens som forskarutbildade personer representerar, t.ex. genom att anställa dem. 

Inom de olika myndigheterna genomförs en del av myndigheternas FoI-arbete med egna 
resurser. Detta arbete är oftast mycket produktionsnära, vilket innebär att det är ett litet steg 
från resultat till nyttiggörande. För affärsdrivande verk som Luft– och Sjöfartsverket är detta 
extra tydligt eftersom de också är tjänsteutövare inom sina trafikslag, t ex med 
flygtrafiklednings– och lotstjänster. Tar vi flygtrafikledningsområdets FoI som exempel, är 
det därför både en förutsättning och nödvändighet att myndighetens egen personal 
medverkar i hela FoI-projekten, eftersom den operativa kompetensen (framförallt flygtrafik-
ledarna) finns inom myndigheten och det är dessa som i slutändan skall ta emot och använda 
de nya systemen och metoderna som implementeras.  
I många fall kan även resultat av detta arbete vara avgörande för transportsystemets 
förmåga, t.ex när det gäller regelverk och standarder som implementeras i handböcker och 
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tekniska beskrivningar. En inte oväsentlig del av FoI-resultaten är underlag för både 
regelverk och standarder. I olika standardiseringssammanhang sitter ofta representanter 
från både myndigheter och akademi, som behöver hålla sig uppdaterade om resultat från FoI. 

För att underlätta framtida implementering av FoI-resultat behöver således beställarna/ 
mottagarna av förväntade resultat rusta sig. Men man behöver också öka sin förmåga att 
bedöma i vilken omfattning ett projekt har förutsättningar att leda till nytta – att på ett tidigt 
stadium se och bedöma implementeringspotentialen. Det är ett gemensamt ansvar för 
myndigheterna att vidareutveckla utbyta erfarenheter om sådana angreppssätt och att göra 
dem kända bland utförande samarbetsparter. På liknade sätt behöver också metoder att följa 
upp och utvärdera pågående projekt utvecklas vidare. 

Vad utförarna kan göra 
Det bör vara ett ömsesidigt intresse för utförare och mottagare att tänka på nyttiggörandet av 
FoI-resultaten. Samtidigt kan det för forskarna vara svårt att förena kraven på implemen-
tering med de krav som ställs i den akademiska världen på publicering i vetenskapliga 
tidskrifter etc. 

Bekymret med begriplighet och läsbarhet av resultat beror till viss del på att forskare har att 
ta hänsyn till flera faktorer i många av sina forsknings– och utvecklingsprojekt. De ska dels 
presentera en lösning på ett problem eller ny kunskap som möter beställrens behov och 
förväntningar. Samtidigt ska de presentera ett vetenskapligt arbete som möter vetenskaps-
samhällets kvalitetskrav. Det är sålunda viktigt att i uppdragsbeskrivningen för extern FoI 
tydligt ange i vilket format resultaten ska levereras.   

När det gäller den inomvetenskapliga spridningen så fungerar det akademiska systemet 
oftast väl på egen hand. Dels genom de seminarier och workshops som oftast ledsagar ett 
projekt och dels genom rapportering i form av uppsatser, artiklar mm i vetenskaplig press 
och databaser. Genom detta system så görs kunskap tillgänglig att användas i andra FoI-
projekt. Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det oftast är kunskap från ett område som 
tillämpas i ett annat, som är grunden för innovation. Ur det perspektivet är det akademiska 
systemet bra.  

Inom transportområdet är det därför bra att använda sig av databaser som redan finns. 
Trafikverket beskriver sina program och projekt och deras resultat i FUD-info. Därifrån 
rapporteras också till Transguide vid VTI, som i sin tur rapporterar vidare till den 
internationella forskningsdatabasen international Transport Research Databas – ITRD.  
Även Vinnova och energimyndigheten rapporterar sina projekt till Transguide. Det är 
beställarens uppgift att säkerställa att sådan rapportering sker, exempelvis genom att detta 
skrivs in i avtalen med utförarna. 

Ett annat problem ligger i beställningen av FoI-uppdrag och utförarens tolkning av den. Det 
har varit vanligt att beställaren formulerar en utlysning av möjliga uppdrag inom ett mer 
eller mindre avgränsat tematiska område; t.ex underhållsmetoder inom järnvägen. Sedan har 
hågade utförare, i sina förslag till projekt, tolkat detta uppdrag på ett sådant sätt att det 
harmonierar med deras kompetens och den forskning de redan bedriver. Det kan innebära 
att problembilden får en förskjutning från den ursprungligt praktiska till en mer akademiskt 
relevant. Redan i det skedet kan problem med implementerbarhet således grundläggas. 

Så om mottagaren förbereder och bygger upp sin mottagarkapacitet, måste utföraren på 
samma sätt bygga upp sin leveranskapacitet. Att uttrycka sig väl och pedagogiskt tycks inte 
alltid vara en vetenskaplig dygd. Den tydlighet som en avhandling kräver, är bra i ett veten-
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skapligt sammanhang, liksom den tydlighet som krävs av jurister är bra när en författning 
skrivs. Men det garanterar inte att människor utanför dessa skrån kan ta till sig innehållet i 
respektive alster. Det krävs en vilja att kommunicera med sina mottagare för att nå fram med 
sina resultat.  

Vad parterna kan göra tillsammans 
Den allra bästa tekniken att säkerställa implementering verkar vara att engagera mottagaren 
i själva utvecklingsarbetet. Detta kan ske på flera sätt. I initiering och utveckling av projekt, i 
styrningen, i själva genomförandet och i rapporteringen av projektresultaten. Och med 
mottagaren avses inte främst beställaren, utan de som faktiskt ska använda den nya kunskap 
eller nya lösning som är det förväntade resultatet från projekten. 

Erfarenheter från en stor mängd FoI-projekt visar att det i de flesta fall finns en gemensam 
vilja att tillmötesgå sin motpart, eller medspelare, som det egentligen är fråga om i gemen-
samma projekt. De flesta vetenskapare eller innovatörer blir glada när någon bryr sig i deras 
arbete. Få upplever det som ett intrång eller ifrågasättande av deras kompetens. I ovan 
nämnda Trip-seminarier efterlyste i stället forskarna en större närvaro från uppdragsgivarna 
i sina projekt. Men detta ställer krav på resurser hos uppdragsgivarna. Bara inom 
Trafikverkets samarbeten finns ett 40-tal programråd och styrelser för externa FoI-miljöer 
som ska bemannas med representanter från myndigheten. Till detta kommer flera hundra 
enskilda projekt som också kräver närvaro från beställaren. 

Förutom de resurser som krävs, behövs också en kultur som belönar dem som ägnar sig åt 
utvecklingsarbete och som utvecklas till att bli något som Jan Nylander kallar gränsgångare – 
d.v.s. personer som rör sig mellan olika världar i innovationssystemet. Personer med 
industriell erfarenhet och med akademisk erfarenhet och med erfarenhet från 
myndigheterna. Om denna kompetens inte kommer ur ett anställningsförhållande, så är 
erfarenhet av att samarbeta med de andra parterna en god start.  

De MIPar som beskrevs kortfattat i förra avsnittet (Samarbetet mellan parterna) skulle 
kunna vara en plantskola och rekryteringsbas för gränsgångare. De behöver inte alltid 
anställas av en annan part, men kan ges möjlighet att arbeta hos olika parter och på så vis 
bygga upp sin kompetens och medverka till ökad spridning, bättre implementering och ökad 
nytta från FoI.  

Dessa plattformar fungerar också som informationscentraler eller relästationer för vidare 
spridning av information till tematiskt eller fysiskt angränsande miljöer. Genom att de (i 
bästa fall) också engagerar mycket skilda kompetenser, med praktiker och användare, är 
miljöerna i sig viktiga i implementeringsarbetet. FoI- miljöer som inte tar aktiv del i 
nyttogörandet av sina resultat är betydligt mindre attraktiva inom tillämpad forskning för 
problemägande myndigheter. 

Innovationskedjan innehåller många skilda slag av projekt. I kedjans tidigare delar, som 
forskning efter ny kunskap, är det oftast längre till att nyttogöra resultaten än i kedjans 
slutdelar. Därför är det viktigt att initiera projekt i de senare delarna av innovationskedjan. 
Särskilt viktigt är att kunna visa på den praktiska potentialen av ett FoI- resultat. För detta 
behövs demonstrationsprojekt och ibland även organisatoriska eller fysiska plattformar för 
att genomföra demonstrationer. Eftersom demonstrationer ofta är både kostsamma och 
ekonomiskt riskabla är det ofta myndigheterna som får ta stort ansvar, både organisatoriskt 
och ekonomiskt, för att få till stånd nödvändiga demonstrationer. Myndigheterna bör därför 
se i vilken mån det går att genomföra gemensamma demonstrationsprojekt och etablera 
demonstrationsplattformar. 
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Hur ett mer systematiskt och kontinuerligt inhämtande av 
internationella kunskaper och erfarenheter kan 
organiseras och drivas  

Vilka typer internationella kunskaper vill vi hämta in? Är det samma sak som 
erfarenheter? 
Sverige står för ca 1 % av världens FoI; 99 % sker i andra delar av världen! Det säger sig självt 
att inhämta kunskap utifrån är en nyckelfråga för svensk innovation som syftar till att få en 
allt snabbare förnyelse inom transportsystemet.  

En grund för att kunna inhämta kunskaper är nödvändig egenkompetens inom området, 
vilket endast kan uppnås genom är man själv medverka, påverka och leder FoI-aktiviteter. 
Förmågan att inhämta FoI-kunskap utifrån bygger därför på att man själv har en förmåga 
och erfarenhet att driva FoI. Att delat och ännu hellre leda, ger också en större möjlighet att 
påverka resultaten i en riktning som är bra utifrån ett Svenskt perspektiv. För att kunna 
effektivisera FoI-arbetet med att inhämta redan befintlig kunskap, krävs alltså en balans 
mellan pro-aktiv medverkan och aktiv kunskapsinhämtning.  

Genom att ha tydliga problem-/mål-/behovsbilder fås en definition av den kunskap vi vill 
fånga in. Kunskap är i dessa sammanhang inte enbart specialistarbeten; det kan även vara 
visioner, strategiskavs FoI-agendor, färdplaner och projektprogram. Det visar sig ofta att de 
internationella utmaningarna och problembilderna till en förvånansvärt stor del är väldigt 
lika de som finns inom Sverige, och givetvis i än högre grad i våra export-/importtransporter. 
Transportmyndigheterna avser utveckla sin samverkan inom omvärldsbevakning för 
trafikslagsövergripande FoI, förutom den omvärlds-bevakning som krävs inom respektive 
myndighet. Erfarenhetsinhämtning sker ofta på det personliga planet, genom forskare-
/expertkontakter och utbyten. Arbetsmetoder, processer och samarbetsmodeller skiljer sig 
mellan länderna; även korta samarbeten ger en stor insikt och möjlighet till nytänkanden. 
Därvid ska samarbetena inte begränsas till de vanliga I-länderna, de bör även omfatta 
nyutvecklade ekonomier och utvecklings-länder.  

Vad menar vi med att hämta in? 
Det finns många olika modeller för att beskriva metodiken med att inhämta i stället för att 
enbart själv utföra FoI, till exempel Trafikverkets 5-stegs modell enligt figur nedan.  
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Samtliga modeller börjar med att hämta in redan färdiga resultat. Det kan vara öppna källor, 
rapporter som kan köpas eller inhämtas via medlemskap. En svaghet är att många resultat är 
för en sluten krets av medlemmar. Nästa nivå i kunskapsinhämtning är att påverka innehållet 
i de internationella programmen, som EU, OECD, TEN mm, för att medverka till att för oss 
relevanta områden prioriteras. Detta kräver att man ses som en långsiktig och seriös 
internationell samarbetspart, genom deltagande i projekt, medverkan i framtagande av 
inriktningsdokument osv.  

För planering av FoI är det därför inom transportområdet viktigt att ha breda kunskaper om 
state of the art inom forskning, utveckling, innovation och demonstration. 
Vetenskapssamfundet har databaser publicerade artiklar och pågående forsknings-
verksamhet som kan nås via kompetenscentra med akademisk koppling. Likaså är det som 
upphandlare av teknik och utvecklingsuppdrag viktigt att ha en god översikt över vad som 
finns tillgängligt på marknaden av tekniklösningar, anpassningar och lösningar inte bara 
inom transportområdet utan även inom områden med likartade utmaningar. På så sätt 
undviker man onödiga ekonomiska investeringar i FoI och duplicering av FoI-arbete.  

Via medlemskap i strategiska samarbetsplattformar och fora kan värdefull information 
inhämtas. Nästa nivå i kunskapsinhämtning är samverkan inom ramen för de inter-
nationella programmen, som EU (ramprogram, HORIZON 2020 etc), OECD, TEN, ERA-
NET mm, för att områden relevanta för de svenska transportpolitiska målen bli prioriterade i 
EU:s finansieringsarbete. Detta kräver att Sverige uppträder som en långsiktig och seriös 
internationell samarbetspart med aktivt deltagande i processer och projekt, aktiv medverkan 
i framtagande av programplaner och inriktningsdokument.  

Nästa nivå är motsvarande samarbeten inom internationella sammanslutningar eller 
intressentorganisationer. Därefter finns möjligheten till internationella partssamarbeten med 
organisationer som har en liknande problem-/målbilder. Vidare finns möjligheten till 
nationella samarbeten med partners som har ett internationellt kunskapsutbyte. Med 
begränsade resurser behöver transportmyndigheterna prioritera sina resurser för att de ska 
användas i de samarbeten som ger högst avkastning. En framkomlig väg för att öka 
effektiviteten är att samverka med andra finansierande myndigheter som VINNOVA och 
Energimyndigheten och/eller fokusera på strategiskt viktiga programområden, processer 
inom ett antal områden och projekt. 
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Vad är ett systematiskt inhämtande? 
Att hämta in kunskap och erfarenheter är inte så enkelt som det kan verka. Kunskap är sällan 
något som ligger och väntar och som man bara kan plocka upp och ta med sig hem. Det krävs 
personliga nätverk, tid, språkkunskaper, kompetens i sakfrågorna mm för att förstå och 
kunna omsätta internationella erfarenheter till en svensk kontext. Att bygga upp 
förutsättningarna för en sådan kompetens förutsätter långsiktiga satsningar på att utveckla 
såväl individer som organisationer. Det systematiska inhämtandet bygger på kontinuitet och 
närvaro. Närvaro i form av deltagande i viktiga och centrala internationella miljöer, 
medverkan i projekt, deltagande i arbetet med att ta fram färdplaner och andra policy-
dokument samt ledarskap i grupperingar. Kontinuiteten är också viktig; samarbeten byggs 
inte upp på kort tid, oftast är de mångåriga. Det är i allmänhet miljöer som är begränsade till 
storlek där anseendet är viktigt.   

Den största delen av FoI-verksamheten bedrivs i projekt– eller programform med diskreta 
del– eller slutredogörelser. Det innebär att samarbetet pågår kontinuerligt om man med-
verkar i projekten. Specialisternas arbete blir därför en väldigt viktig del i byggandet av 
samarbetena.  

Omvärldsbevakning är en annan inhämtandeform. Detta bör ske bland gelikar; akademiska 
kluster mot andra kluster, myndigheter mot myndigheter, och så vidare. Detta måste vara 
kopplat till ett systematiskt spridande av kunnandet och en vilja av att dela med sig. 
Specialisterna har ofta värdefulla omvärldskontakter både nationellt och internationellt. 

För att systematisera inhämtandet måste först de olika myndigheternas internationella 
kunskaps– och erfarenhetsarbete kartläggas. Kartläggningen är en summering av i vilka 
internationella miljöer vi deltar, på vilket sätt medverkan sker och styrkor/svagheter i detta. 
För att underlätta kartläggningen är det viktigt att säkerställa att deltagandet i internationella 
aktiviteter även rapporteras. Därefter kan systematiken utvecklas; i form av strategier och 
metoder för att stärka den internationella kunskaps– och erfarenhetsinhämtningen. 
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Hur kan myndigheterna bidra till ett mer systematiskt 
lärande och kompetensutveckling inom 
transportsektorns olika delar? 
Eftersom uppdraget i stort handlar om myndigheternas forsknings– och innovations-
verksamhet så fokuseras denna fråga på den kunskaps– och kompetensutveckling som 
relaterar till akademiska lärosäten och forskningsmiljöer. I detta sammanhang är det mycket 
viktigt att säkerställa en dialog och en Triple Helix-samverkan där industrins behov, 
förväntningar, problemformuleringar och även begränsningar görs kända för akademi och 
forskningsinstitutioner. Att kunskapsutvecklingen sker i samråd med berörda delar av 
transportsektorn bidrar till att säkerställa forskningens relevans, efterfrågan och 
implementerbarhet. Målgrupperna och avnämarna för kunskapsutvecklingen behöver 
således på olika sätt medverka i och stödja FoI-verksamheten. 

Systemet för lärande och kompetensförsörjning kan uppdelas i (1) den kompetens-
försörjning till transportsystemets olika delar som lärosätena levererar i form av högskole-
utbildade ingenjörer, ekonomer m.m., (2) den kunskapsutveckling som sker i forsknings-
miljöerna samt (3) de aktörer som anställer de utbildade personerna och förväntas kunna 
nyttiggöra de nya kunskaperna som kommer fram.  

Myndigheterna har en uppgift i att identifiera och kommunicera utvecklings– och 
kompetensbehoven på en övergripande nivå för hela transportsektorn och mer specifikt för 
den verksamhet man själva ansvarar för.  

Myndigheternas viktigaste verktyg att bidra till kunskaps– och kompetensutveckling är att 
medverka till bildandet av och på olika sätt stödja forskningsmiljöer inom strategiskt viktiga 
områden. Forskningsmiljöerna är strategiska noder i systemet för lärande och kompetens-
försörjning. De är viktiga aktörer i högskolarnas utveckling av utbildningsutbudet. De kan 
fylla en viktig funktion för att förmedla vilken kunskapsutveckling som sker internationellt 
både genom omvärldsbevakning och genom deltagande i internationella FoI-projekt. De 
måste också ta ett ansvar för att deras forskningsresultat kan nyttiggöras av relevanta aktörer 
i transportsystemet.  

Utöver att stödja forskningsmiljöer behöver myndigheterna säkerställa att lämpliga fora 
nyttjas för kunskapsöverföring och systematiskt lärande, såväl mellan myndigheterna som 
mellan myndigheter och andra delar av transportsektorn. Dessa fora kan utgöras av 
seminarier, tematiska möten, konferenser, internetstödda verktyg m.m. 
Kompetensutveckling och stöd till systematiskt lärande inom exempelvis det maritima 
området kan ske inom ramen för Triple Helix-samarbetet med det nationella maritima 
kompetenscentrat Lighthouse.   

En annan del av myndigheternas ansvar när det gäller kompetensförsörjning ligger i att 
stimulera kontinuitet i utbildningar som utgår från relevanta och definierade kompetens– 
och utvecklingsbehov på kort, medellång och lång sikt. 

Ytterligare en viktig del i kunskaps och kompetensutvecklingsprocessen är möjligheterna att 
genomföra tester och demonstrationer i full skala. Myndigheterna som infrastrukturhållare 
har här en viktig uppgift att öppna infrastrukturen (också vad gäller dispens från regelverken 
för att möjliggöra sådan verksamhet) och tillhandahålla test– och demonstrations-
plattformar. Myndigheterna behöver vidare tillgängliggöra grunddata för analyser och nya 
tillämpningar. Ett systematiskt lärande och kompetensutveckling kan då innebära: 
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• Att man säkerställer att kunskapsutveckling (forskning) sker utifrån relevanta och 
definierade utvecklingsbehov 

• Att säkerställa att man inte initierar kunskapsutveckling av sådan kunskap som redan 
finns. 

• Att det finns väl fungerande forskningsmiljöer inom relevanta forskningsområden 

• Att kunskapsutvecklingen initieras och bedrivs i samråd med berörda delar av 
transportsektorn för att säkerställa relevans, efterfrågan och implementeringsbarhet  

• Att det finns relevanta och efterfrågade utbildningar som utgår från relevanta och 
definierade kompetens– och utvecklingsbehov på kort och lång sikt 

• Att myndigheterna öppnar infrastrukturen för fullskaliga tester och demonstrationer 

• Att lämpliga fora tillskapas för kunskapsöverföring, seminarium, www etc.
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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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