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Sammanfattning 

Denna  rapport är ett förslag till utveckling av den nationella strategin för intelligenta 
transportsystem (ITS). Förslaget är ett svar på ett regeringsuppdrag som Trafikverket och 
Transportstyrelsen fick år 2013. I arbetet har olika aktörer som arbetar inom eller nära 
transportsystemet, medverkat. För att strategin ska vara branschgemensam har det har varit viktigt 
att arbeta tillsammans med dem och få synpunkter utifrån deras  olika perspektiv. 

Digitaliseringen ställer nya krav på transportsystemet och dess aktörer som behöver anpassa sig till 
förändrade förutsättningar. En nationell strategi för användning av ITS ska bidra till att uppfylla 
transportpolitikens mål att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Den ska även bidra till målet för 
it-politiken, som är att Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter.  

I regeringsuppdraget drogs slutsatsen att ITS ska vara en naturlig del av transportsystemet. För att 
åstadkomma detta är det nödvändigt att: 

 ITS är en självklar del av planering, investering och uppföljning 

 ta fram internationella riktlinjer 

 samordna ITS-relaterad forskning och innovation både nationellt och internationellt 

 anpassa regelgivningsprocesser till stöd för den snabba teknikutvecklingen 

 utveckla ITS i första hand genom att utnyttja befintliga digitala lösningar och infrastruktur. 

I rapporten kartlägger vi ett antal områden som är av särskild betydelse för utvecklingen av 
transportsystemet. Kartläggningen har gjorts med utgångspunkt i medverkande aktörers inspel från 
workshoppar, enkäter och webbinarier.  

Den grundläggande strategin består av tre komponenter:  

 en vision som lyder: ”Leading the way by innovative transport solutions”  

 en gemensam inriktning för utvecklingen av alla prioriterade områden  

 prioriterade och förutsättningsskapande områden, med konkreta aktiviteter och ansvariga 
aktörer knutna till dem. 

Trafikverket ansvarar för att årligen följa upp, utvärdera, uppdatera och kommunicera den nationella  
strategin. Detta arbete utgår ifrån uppdaterade handlingsplaner. Handlingsplanerna ska följas upp 
och uppdateras regelbundet av de som utsetts till ansvariga för respektive handlingsplan.  
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1. Om rapporten 
Rapporten kompletterar Nationell strategi och handlingsplan för användning av intelligenta 
transportsystem 2013/653811. Strategin utgör ett överordnat samlingsdokument för 
handlingsplanerna, som finns i denna rapport, inom de olika strategiområdena. I handlingsplanerna 
beskrivs de operationella aktiviteterna närmare.  

Strategin och handlingsplanerna ska vara gemensamma dokument där berörda intressenter i Sverige 
bidrar. 

1.1. Läsanvisning 

Rapporten inleds med en beskrivning av uppdraget och hur det har genomförts. Därefter tas viktiga 
trender i transportsystemet med koppling till digitaliseringen upp. Med detta som bas presenteras 
sedan den grundläggande strategin, som består av tre komponenter:  

 en vision som lyder: ”Leading the way by innovative transport solutions”  

 en gemensam inriktning för utvecklingen av alla prioriterade områden 

 prioriterade och förutsättningsskapande områden. 

De prioriterade områdena ligger sedan till grund för handlingsplanerna. Rapporten avslutas med en 
beskrivning av strategins och handlingsplanernas fortsatta uppbyggnad och implementering. 

 

 

                                                           
1 Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS, TRV 2013/65381 

http://www.trafikverket.se/contentassets/e45f594e1cab49fa952f77ba55bb4ed4/strategi_handlingsplan_its_140430_ts.pdf
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2. Uppdraget och arbetsmodellen 
Trafikverket och Transportstyrelsen fick i september 2013 uppdraget att revidera den nationella 
strategin och handlingsplanerna för användningen av intelligenta transportsystem (ITS). Uppdraget 
redovisades i april 2014 och omfattade:  

 en nationell strategi för användningen av ITS och införandet av ITS-direktivet i Sverige 

 ett strukturerat sätt att få in strategisk information om ITS till Sverige 

 en beskrivning av hur Sverige ska kunna påverka den europeiska utvecklingen inom ITS-området. 

 uppföljningsbara trafikslagsövergripande handlingsplaner med tydlig tidplan och tydliga 
aktiviteter, ansvariga och resurser, som kan användas i Sveriges rapportering till EU för åren 
2014-2020 med utblick mot år 2025 

 en redogörelse för hur strategin och handlingsplanerna ska genomföras och hur Trafikverket ska 
organisera sitt samordningsansvar för genomförande och uppföljning 

 en redogörelse för hur övriga aktörer inom ITS-området ska medverka i genomförandet och 
uppföljningen 

 en analys av behovet av regelgivning nationellt och internationellt och i förekommande fall ta 
fram författningsförslag 

 en redogörelse av vilka möjligheter som finns för att verka för förändringar i internationella 
regler för att möjliggöra användningen av ny ITS-teknik 

 en redogörelse av hur processen med framtagandet av strategin och handlingsplanerna fungerat. 
 

Slutrapporten fokuserade på tre huvudsakliga områden: 

 processer kopplade till EU:s ITS-direktiv 

 processer och nätverk kopplade till forskning och innovation av ITS 

 processer kopplade till införande och användning av ITS. 

Under 2015 initierade Trafikverket sedan arbetet med att vidareutveckla och konkretisera strategin 
och handlingsplanerna. Detta gjordes med utgångspunkt i förslaget i regeringsuppdraget och de 
synpunkter som kom i samband med att förslaget remissbehandlades. Denna  rapport utgör 
redovisningen av detta arbete. 

2.1. Uppdragets genomförande 

Projektet har genomförts under Trafikverkets ledning. I styrgruppen har förutom Trafikverket även 
representanter för Transportstyrelsen och Vinnova deltagit. 

På uppdrag av Trafikverket etablerades ett samverkansforum hos ITS-Sweden med syftet att 
åstadkomma en öppen process och ett brett deltagande från akademi, näringsliv, storstäder och 
andra intressenter.  

Arbetet inleddes med att ett flertal nationella workshoppar, webbenkäter, och webbinarier 
genomfördes. Det skapades också en webbsida för projektet, för att möjliggöra medverkan och 
inspel för intressenter som ville bidra till arbetet.  

2.2. Olika aktörer som bidrar till transportsystemets utveckling  

Det är många aktörer som bidrar till transportsystemets utveckling i Sverige. Dessa aktörer är 
myndigheter, företag, forsknings- och utbildningsorganisationer, storstäder och andra som har 
ansvar för, intresse av eller agerar inom det område som strategin täcker. För att Sverige ska bli 
framstående inom ITS, behöver alla aktörer bidra till och finansiera utvecklingen utifrån sina särskilda 
ansvar och uppdrag.  
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Nedan följer en beskrivning av några viktiga aktörer som bidrar till transportsystemets utveckling, 
och deras uppdrag. 

 Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga planeringen av transportsystemet för 
vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande, drift och underhåll av statliga 
vägar och järnvägar. Trafikverket har också till uppgift att upprätta förslag till den nationella 
transportplanen, som är en viktig utgångspunkt för transportinfrastrukturens utveckling. 
Förslaget tas fram vart fjärde år utifrån de direktiv som regeringen ger. Det är sedan regeringen 
som fastställer den nationella transportplanen och vilka åtgärder som ska vidtas i 
transportinfrastrukturen för den kommande planperioden.  

 Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn 
inom transportområdet. Detta innebär att Transportstyrelsen ansvarar för frågor om krav på 
infrastruktur, fordon, kompetenskrav och behörigheter, infrastrukturförvaltare, 
trafikorganisatörer och trafikföretag samt trafikregler. Transportstyrelsen ansvarar också för en 
rad uppgifter inom sitt ansvarsområde kopplat till EU-rättsakter och andra internationella 
överenskommelser. 

 Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad 
forskning och utveckling av effektiva innovationssystem, särskilt inom områdena transport, 
kommunikation och arbetsliv. Med innovationssystem avses nätverk av offentliga och privata 
aktörer där ny teknik och kunskap produceras, sprids och används. Vinnova ska bidra till att 
stärka och utveckla universitet och högskolor, industriforskningsinstitut, företag och andra 
samhällsaktörer samt utveckla samarbetet mellan dessa inom de svenska innovationssystemen.   

 Städer och kommuner är viktiga aktörer i egenskap av väghållare, men ansvarar också för den 
fysiska planeringen där målet är att utveckla och bygga hållbara, attraktiva städer och samhällen 
för medborgare och näringsliv. Städer och kommuner är också beställare av produkter och 
tjänster. 

 Regioner, Kommunförbund och Landsting spelar en viktig roll i utvecklingen av transportsystemen 
bl.a. genom deras ansvar för framtagande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet som är 
regionens viktigaste styrdokument för kollektivtrafikens utveckling.  

 Näringslivets roll är att utveckla och tillhandahålla produkter och tjänster. Flertalet 
näringslivsaktörer agerar på global marknad där den svenska marknaden utgör en mindre del. 
Med rätt förutsättningar finns det möjligheter att använda Sverige som en arena för testning, 
validering och introduktion av nya tjänster och produkter. Näringslivsaktörernas roll är därför 
dels som leverantörer till myndigheter, kommuner, städer, konsumenter och andra företag, dels 
som samarbetspartners i forsknings- och demonstrationsprojekt tillsammans med offentliga 
aktörer och akademi.  

 Akademin ska bidra med utbildning och forskning för att tillgodose näringslivets och övriga 
aktörers behov av kompetent personal. Akademin ska även medverka som samarbetspartner i 
forsknings- och demonstrationsprojekt tillsammans med offentliga aktörer och näringsliv. 

2.3. Begreppet ITS  

ITS är från början ett vägfokuserat begrepp. Numera berör ITS alla trafikslag: väg, järnväg, sjöfart och 
flyg. Inom alla trafikslag har informationsteknologi använts under lång tid, och det blir allt viktigare 
att knyta samman trafikslagen. Morgondagens resor och transporter i ett hållbart samhälle behöver 
tillämpa och anpassas till digitalisering, för att utnyttja dess möjligheter.  

I denna rapport används begreppet ITS2 för digitaliseringen av transportsystemet i stort, men med 
fokus på vägtransportsystemet och dess gränssnitt mot andra trafikslag. 

 

                                                           
2 Se Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS, TRV 2013/65381 
 

http://www.trafikverket.se/contentassets/e45f594e1cab49fa952f77ba55bb4ed4/strategi_handlingsplan_its_140430_ts.pdf
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2.4. Angreppssätt för valda strategiska områden och handlingsplaner  

För att identifiera de områden som Sverige bör fokusera på fram till år 2020, har vi utgått ifrån den 
samlade kunskapen om transportsystemets nuläge, trender, drivkrafter och olika typer av 
utmaningar. Vi ser utmaningar i den tekniska utvecklingen, lagar och regler, samhällsintressen och 
behovet av ökad samordning mellan Sverige och EU.  

Val av prioriterade strategiska områden  

Processen med att välja prioriterade strategiska områden inleddes med en bred kartläggning av 
svenska aktörers aktiviteter inom ITS, trender och utveckling i vår omvärld, nationella och europeiska 
styrande dokument, intervjuer med experter samt öppna workshoppar, webbenkäter och 
webbinarier.  

Genom kartläggningen identifierades cirka 50 områden som har betydelse för utvecklingen av ITS. 
För att avgränsa och reducera antalet områden användes en multikriterieanalys där varje område 
viktades utifrån ett antal kriterier. Områden som fick höga poäng bedömdes ha stor betydelse för ITS 
i Sverige. Därefter värderades  ”mogenheten” inom varje område för att föreslå prioritering och 
förhållningssätt till dem. Slutligen fastställdes tio prioriterade strategiska områden som presenteras i 
avsnitt 5.  

Förutsättningsskapande områden 

Parallellt med de prioriterade strategiska områdena, fastställdes även tre förutsättningsskapande 
områden som presenteras i avsnitt 5. Dessa ska ge förutsättningar för, samt stödja och underlätta 
genomförandet av de föreslagna aktiviteterna i handlingsplanerna.   

Handlingsplaner för de prioriterade strategiska områdena 

För varje prioriterat område utsågs en ordförande som tillsammans med en arbetsgrupp ansvarade 
för att i samverkan ta fram en handlingsplan med mål och konkreta aktiviteter. Arbetsgruppernas 
uppgift var att  beskriva vad som behöver ske för att Sverige ska bli internationellt ledande inom 
användning av ITS. De bemannades enligt tankemodellen Triple Helix3, med deltagare från akademi, 
näringsliv och offentliga myndigheter.  

I handlingsplanerna föreslogs först sammanlagt nittiotvå aktiviteter för de tio prioriterade områdena. 
För att välja ut de aktiviteter som är mest intressanta ur ett ITS-perspektiv, delades aktiviteterna upp 
i tre kategorier: pågående, intressanta och med behov av ytterligare konkretisering.  

Aktiviteterna har kategoriserats utifrån deras bidrag till vision, målinriktning och genomförbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Se Stanford University  definition av Triple Helix 

https://triplehelix.stanford.edu/3helix_concept
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3. Trender och möjligheter 
För den globala utvecklingen är några trender tydliga. Befolkningen växer och åldras, urbanisering, 
delningsekonomi och digitalisering ökar, klimatet förändras och nya aktörer driver utvecklingen. 
Denna utveckling leder till nya beteenden och efterfrågan som starkt kommer att påverka 
transportsystemen.  

3.1. Trender för transportsystemet 

Globaliseringen förändrar marknaden  

Globaliseringen fortsätter och ger spår i form av förändrade handels- och transportflöden. Det 
betyder också att de trender som vi ser i omvärlden kommer att ha större betydelse i Sverige än vad 
vi sett tidigare. Konkurrensen är internationell och det blir allt svårare att driva nationella eller lokala 
lösningar. Sverige är ett exportberoende land, och tjänstenäringarna väntas öka i betydelse.  

Kapacitetsproblem uppstår på grund av urbaniseringen  

Urbaniseringen fortsätter i vår omvärld och Sverige är det land inom EU som haft den starkaste 
urbaniseringstrenden sedan 2005. Trafiken fortsätter att öka, främst i de befolkningstäta områdena. 
Det blir ökad konkurrens om utrymmet i städerna och på viktiga transportsträckor. De stora 
logistikflödena koncentreras och utvecklingen går mot större fordon.  

Transporter behöver miljöanpassas 

Utsläpp i form av koldioxid och hälsoskadliga ämnen samt buller från transporter är en växande 
utmaning, såväl i Sverige som globalt. Regeringens mål4 om att göra Sverige till ett av de första 
fossilfria välfärdsländerna ställer stora krav på omställning av transportsystemet. Förbättrade 
motorer, drivmedel, nya material och andra tekniska lösningar kommer att bidra till minskningen av 
miljöpåverkande utsläpp. Förändringen kommer dock att ta tid, eftersom den gamla fordonsflottan 
måste fasas ut. Minskningstakten av utsläpp blir sannolikt inte tillräcklig med denna typ av åtgärder, 
och därför måste regelverk, effektivare styrmedel samt beteendeförändring också till.  

Antalet oskyddade trafikanter ökar 

Bilens dominerande roll i storstadens transportsystem minskar till följd av städernas förtätning, ökad 
trängsel, högre bränslepriser och stadsplanerarnas prioritering av gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Fler trafikanter kan förväntas välja att cykla om trafikmiljön blir säkrare och bättre anpassad för att 
passa olika typer av cyklister (exempelvis de med elcyklar). Säkerheten för de oskyddade 
trafikanterna kan ökas med hjälp av specifika ITS-lösningar. 

3.2. Möjligheter för transportsystemet 

Digitaliseringen av transportsystemet 

Med digitaliseringen växer möjligheter till nya lösningar fram för att uppnå uppsatta mål för 
tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet för transportsystemet. Samtidigt ger utvecklingen möjligheter 
att bidra till andra mål som exempelvis industriell utveckling. 

Vi ser lösningar i framtiden gällande autonoma fordon, automatiserad körning och nya 
transporttjänster. En förutsättning för ökad digitalisering av transportsystemet är att systemets olika 
delar (infrastrukturen, fordonen och användarna) är uppkopplade och kan ta emot och sända 
information fortlöpande. Kraven ökar på informationsutbyte, datakvalitet, informationssäkerhet och 
integritetsaspekter för individer och organisationer. 

                                                           
4 Se Regeringens proposition sid 43, 2016/17:1, 

http://www.regeringen.se/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/forslag-till-statens-budget-for-2017-finansplan-och-skattefragor-kapitel-1-12-bilagor-1-21
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Digitaliseringen kräver satsningar på forskning, där fordonstillverkare samverkar med lagstiftare, 
nationella och internationella myndigheter, och övriga intressenter. Nya krav ställs på fysisk 
infrastruktur, anpassade regelverk, lagstiftning och försäkringsformer. EU-kommissionen har för 
avsikt att via överenskommelser och lagstiftning harmonisera det europeiska införandet.  

Delningsekonomi – nya aktörer och tjänster  

Delningsekonomin uppstår som en möjlighet i digitaliseringen, där nya affärsmodeller och 
branschglidningar uppkommer ur ”tjänstefieringen” (en övergång till att tillhandahålla tjänster och 
inte produkter) av transportmedel. Aktörer som it-företag och telekomindustrin får en ökad påverkan 
på transportsystemet genom nya tjänster som exempelvis hyrbilssystem, hyrcykelsystem, samåkning, 
system för bilpooler, och autonoma fordon. Det finns exempelvis ett flertal digitala marknadsportaler 
världen över som koordinerar delning av transporttjänster. En utveckling av delningsekonomin 
förväntas bland annat leda till minskad belastning av transportsystemet och ett bättre 
resursutnyttjande. 
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4. Nationell inriktning   

4.1. Utvecklingen av ITS är en del av digitaliseringen 

”Sverige befinner sig i en samhällsutveckling som drivs av digitaliseringen. Industrisamhället övergår 
till ett digitalt samhälle där vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra förändras snabbt. Det gör 
att digitaliseringen transformerar samhällets viktigaste delar som tillväxt, hållbarhet, välfärd, 
jämlikhet, trygghet och demokrati. Kunskap om och förståelse för utvecklingens möjligheter, effekter 
och utmaningar är nödvändigt för att innovativt använda digitaliseringen på bästa sätt för ett hållbart 
samhälle”, skriver Digitaliseringskommissionen5.  

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål ska nås 
genom att tillgängligheten säkerställs, utan att andra värden som miljö, hälsa och säkerhet äventyras. 
Målet för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter.  

ITS-strategin ska genom att använda digitaliseringens möjligheter bidra till att nå målen för 
transportpolitiken. 

4.2. Vision  

Sveriges nationella vision lyder: “Leading the way by innovative transport solutions”. 

Med visionen understrykes att Sverige ska ha en ledande roll i utvecklingen av ett hållbart 
transportsystem, genom vår innovationsförmåga inom utveckling och användning av digitaliseringens 
möjligheter. Visionen omfattar inte bara teknik och system, utan även i lika stor utsträckning 
regelgivning, planeringssystem, affärsmodeller, finansieringsformer och andra faktorer som är av 
central betydelse när morgondagens transportsystem utformas.  

För att Sverige ska ta en ledande roll inom ITS behöver det alltså skapas förutsättningar på flera 
samhälleliga nivåer. Följande krävs för att Sverige ska bli ledande inom ITS: 

 Politiken skapar förutsättningar genom att sätta mål och ge resurser för utveckling av 
transportsystemet.  

 Svenska myndigheter bidrar och ger förutsättningar genom att planera och investera i 
utvecklingen av transportsystemet i en tydlig och transparent process. Myndigheterna bidrar 
även genom att utveckla och implementera anpassade regelverk. 

 Svensk akademi erbjuder utbildning på internationellt hög nivå, och att svenskt näringsliv satsar 
på produktutveckling och forskning med målet att vara ledande leverantörer av system och 
tjänster.  

 Myndigheter, näringsliv och akademi har väl utvecklade samarbetsformer för att effektivt nå 
gemensamma mål. Utvecklingen sker med alla trafikslag i hela transportkedjan och bidrar till ett 
hållbart, säkert, robust och tillförlitligt transportsystem. 
 

Strategin har ingen absolut tidsgräns och har alltså en längre tidshorisont än handlingsplanerna och 
revideras när behovet uppstår. Handlingsplanerna är utformade med målår 2020 för 
handlingsplanernas aktiviteter och med utblick mot 2025 för fortsatta aktiviteter. 

 

                                                           
5 PROP 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer 

http://www.regeringen.se/4af25c/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-2016_89_webb.pdf
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Vägen mot visionen om Sveriges tätposition startar med brett förankrade strategier som underlag till de 

prioriteringar som tillsammans utgör den nationella handlingsplanen  
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5. Strategins prioriterade och förutsättningsskapande 
områden 

5.1. Inriktning för utvecklingen 

Med utgångspunkt i avsnittet om trender och möjligheter (se kapitel 3), pekar strategin ut ett antal 
prioriterade strategiska och förutsättningsskapande områden.  

För att visionen ska kunna uppnås har nedanstående inriktningar för utveckling av samtliga 
prioriterade områden fastställts. 

 Digitaliseringen av transportsystemet ska i första hand bygga på befintlig infrastruktur för it och 

telekommunikation. 

 Tjänster och system ska vara nationella och beprövade, och så långt som möjligt standardiserade 
och interoperabla med lösningar inom EU. 

 Tjänster och system ska utvecklas med höga krav på personlig integritet och säkerhet. 

 Tjänster och system ska vara användarvänliga och tillgängliga. 

 Data ska vara öppna och finnas tillgängliga på ett enkelt sätt för utveckling och innovation.  

5.2. Prioriterade strategiska områden 

Nedan beskrivs kort de prioriterade strategiska områdena, deras nulägen och målbilder.  

Självkörande fordon 

Nuläge: Den tekniska utvecklingen mot självkörande fordon går snabbt. I stort sett alla nya bilar har 
funktionalitet som innehåller delvis självkörande egenskaper och de mest avancerade fordonen 
erbjuder självkörning som kräver övervakning. I demonstrationer har helt självkörande fordon visats. 
I Sverige och flera andra länder pågår utveckling av regelverk i syfte att tillåta självkörande fordon i 
allmän trafik. 

Mål: År 2020 har Sverige en internationell särställning inom området. Vi har nödvändig lagstiftning 
och regelverk på plats och är ledande i Europa i arbetet med standardisering. Sverige genomför 
världens mest avancerade försök med självkörande bilar i verklig trafik och uppfattas internationellt 
som den bästa platsen för avancerade tester på etablerade demoarenor.  

Uppkopplade och samverkande system 

Nuläge: Uppkopplade och samverkande system innefattar system för kommunikation mellan fordon 
samt mellan fordon och väginfrastruktur. Internationell fordonsindustri och vägmyndigheter har 
under lång tid arbetat med gemensamma koncept och standarder för uppkopplade och samverkande 
system (C-ITS6). EU-kommissionen har för avsikt att med hjälp av överenskommelser och lagstiftning 
harmonisera det europeiska införandet och flera internationella projekt arbetar med att utveckla 
lösningar. I dag söker sig svensk fordonsindustri ofta utomlands för att finna nödvändiga 
förutsättningar att utveckla ledande ITS-lösningar, eftersom förutsättningar saknas i svensk 
väginfrastruktur.  

Mål: År 2020 ska Sverige ha de bästa förutsättningarna för utveckling, demonstration, validering och 
produktion av lösningar för C-ITS. Den svenska framgången består av en kombination av ny teknik i 
fordon och väginfrastruktur som är anpassad och utbyggd. Svensk och utländsk fordonsindustri kan 
år 2020 utveckla, testa och lansera ledande ITS-lösningar i svensk väginfrastruktur, utan att behöva 
söka sig utomlands. 

                                                           
6 Se handlingsplan för uppkopplade och samverkande system C-ITS 

http://its-sweden.se/itshp/wp-content/uploads/2016/09/2Fa%CC%88rdplan-C-ITS.pdf
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ITS i planeringsprocessen 

Nuläge: Trots en bred acceptans av fyrstegsprincipen har satsningar på digitala åtgärder haft svårt att 
få genomslag i planeringsprocessen av vägtransportsystemet. Inom järnvägssystemet är dessa 
åtgärder en viktig del och vanligt förekommande vid införande av nya system, till exempel 
signalsystemet ERTMS och nationellt tågledningssystem (NTL). Orsaken är att dessa åtgärder ofta 
verkar på systemnivå, medan planeringssystemet för väg i allt väsentligt är projektbaserat och 
utvecklat för geografiskt avgränsade projekt med långa ledtider. 

Mål: År 2020 är Sverige ett internationellt föredöme där ITS är en naturlig del av ordinarie arbetssätt 
i planeringsprocessens olika steg. Kunskapen om fördelarna med ITS är god, eftersom det tagits fram 
samhällsekonomiska analysmetoder som visar effekterna av användandet. Effektsambanden används 
som underlag för beslut om nya åtgärder i infrastrukturen. 

Mobilitet som tjänst 

Nuläge: Mobilitet som tjänst (Mobility as a Service, Maas) är ett relativt nytt begrepp. Mobilitet som 
tjänst är ett slags prenumerationstjänst som genom en kombination av olika färdmedel förflyttar en 
person från en punkt till en annan. I bland annat Sverige och Finland har konceptet testats 
framgångsrikt och arbetet pågår med att utveckla affärsmodeller. 

Mål: Tekniska, affärsmässiga, infrastrukturella och juridiska hinder ska fram till 2020 vara lösta för att 
en fullskalig etablering av mobilitet som tjänst ska finnas i svenska städer samma år.  

Kollektivtrafik 

Nuläge: Åtgärder för framkomlighet, trafikinformation och reseplanering är exempel på tjänster med 
bred användning. Genom tillgång till realtidsdata och genom utvecklingen av delningsekonomi och 
mobilitet som tjänst möjliggörs nya smarta lösningar. Både nationellt och internationellt pågår 
pilotprojekt med nya upplägg för kollektivtrafiken, som ger bättre tillgänglighet för trafikanterna till 
en lägre kostnad. 

Mål: År 2020 finns en nationell öppen och dynamisk databas med realtidsinformation om 
kollektivtrafik. Databasen används för användarvänliga tjänster med smidig reseplanering och 
betalning, för individanpassade resor. År 2025 finns en nationell plan som beskriver övergången till 
autonoma fordon. 
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Trafikledning 

Nuläge: I olika projekt sker en utveckling där trafikledning för olika trafikslag kombineras och 
harmoniseras. Målet är att kunna styra transportsystem som omfattar flera trafikslag, efter 
gemensamma strategier.  

Mål: År 2020 är Sverige ledande med ett övergripande nationellt trafikledningssystem som styr flera 
andra system för samordnad övervakning och styrning av vägtrafiken. Trafikledningen är proaktiv i 
sina åtgärder och förutspår trafikbelastningen och restider för optimal styrning av trafiken.   

Intelligenta godstransporter  

Nuläge: Digitaliseringen gör det möjligt att transportera gods mer effektivt. Inom programmet för 
järnvägsinnovation strävar man efter att öka digitaliseringen, för att möjliggöra mer automation 
inom godstransporter. För infrastrukturhållaren ger uppkopplade godstransporter möjligheten att 
övervaka och styra fordon på ett helt annat sätt än i dag. Det skulle göra det möjligt att köra 
högkapacitetstransporter (High Capacity Transport, HCT) och att utnyttja infrastrukturen på ett 
smartare sätt (till exempel genom att tillåta godstransporter i kollektivkörfält under utpekade tider). 
Flera projekt utvecklar och testar lösningar för intelligenta godstransporter, bland annat kopplat till 
arbetet med gröna transportkorridorer. 

Mål: Sverige har ambitionen att som första europeiska land ha en gemensam modell för hur 
information ska delas mellan olika aktörer. Digitaliserade godstransporter för alla transportsätt, 
automatiserade godsbärare och högkapacitetstransporter är naturliga inslag i planeringen och 
utförandet av det effektiva transportsystemet. 

Trafikantinformation  

Nuläge: Behovet av och kraven på bra trafikinformation ökar, i synnerhet i samband med störningar i 
trafiken. De senare årens arbete har fokuserat på implementering av ITS-direktivet (2010/40/EU) och 
dess delegerade akter. Det innefattar att etablera en tjänst för den nationella åtkomstpunkten 
(Single Point of Access, SPA) för data i vägtransportsystemet, som varje land inom EU ska 
tillhandahålla. Genom att i en nationell åtkomstpunkt samla information om vilken organisation som 
samlar in vilka data och hur den som är intresserad kan få tillgång till dessa, vill man underlätta för 
dem som utvecklar informationstjänster att ta fram tjänster som kan effektivisera transporter och 
resor.  

Mål: Målsättningen fram till 2020 är dels att Sverige uppfyller kraven enligt ITS-direktivet, dels att 
åtkomstpunkterna inom EU följer gemensamma standarder och att Sverige är drivande i att utveckla 
nya standarder. En mer långsiktig målsättning är att dataleverantörer och tjänsteutvecklare år 2025 
fullt ut använder tjänsten, som ska bidra till att skapa kvalitativ trafikinformation. 

Citylogistik 

Nuläge: Citylogistik är en portfölj av digitala åtgärder som ska bidra till att tillgodose behovet av 
godstransporter och varudistribution i staden, och samtidigt minimera negativa effekter såsom 
trafikstockning, buller och miljöpåverkan. Det är ett område som relativt nyligen fått ökat intresse 
och olika lösningar testas genom pilotprojekt i flera städer (samordnad varudistribution och 
planering av byggtransporter med mera). 

Mål: År 2020 har Sverige ny teknik som stödjer effektivisering av godstransporter i urbana områden 
och har kunskap om och kontroll på hur godstransporter rör sig i staden. Utvecklingen är ett 
samarbete mellan marknadens aktörer för att införa ett gemensamt paket med åtgärder (som 
exempelvis ett uppdaterat regelverk) som ger förutsättningar till demonstrationsprojekt i verklig 
miljö inför storskalig upphandling. 
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Oskyddade trafikanter  

Nuläge: Under de senaste tio åren har de oskyddade trafikanternas andel av de omkomna i trafiken 
ökat från 35 procent till 49 procent. Detta beror till stor del på en kraftig nedgång av antalet 
omkomna skyddade trafikanter, men också på att exempelvis singelolyckor bland cyklister och 
motorcyklister har ökat. Eftersom att vi eftersträvar en fortsatt ökning av cyklister och fotgängare i 
arbetet för ett hållbart transportsystem, är det viktigt att dra nytta av och utveckla digitala lösningar 
för dessa trafikantgrupper. Flera projekt har initierats men arbetet är fortfarande i sin linda. 

Mål: År 2020 har Sverige gått från att vara ledande inom viss gång- och cykelforskning till att vara 
ledande inom området oskyddade trafikanter och ITS. För att nå detta mål ska perspektivet på 
oskyddade trafikanter vara ett krav i alla ITS-projekt som fått statlig medfinansiering. 

5.3. Förutsättningsskapande områden 

Nedan beskrivs kort de förutsättningsskapande områdena, dess nulägen och målbilder. Dessa 
områden berör flertalet av de prioriterade strategiska områdena.  

En myndighetsarena för regelverksutveckling 

Nuläge: Det finns i dag höga förväntningar på att transportmyndigheterna tar ansvar för ITS-
området. Men ITS berör många delar av transportsektorn och olika regelverk, vilket gör det till ett 
komplext område att arbeta med. För ett lyckat införande av ITS i transportsystemet är det därför 
nödvändigt att samtliga berörda myndigheter involveras i arbetet med att utveckla regelverk.  

Mål: Det finns en plattform för nationell myndighetssamverkan, för de myndigheter som berörs och 
som kan påverka utvecklingen av regelverket inom ITS-området.  

Kunskap och kompetensförsörjning 

Nuläge: För att ge svensk industri fortsatt stark konkurrenskraft är det viktigt att bedriva högre 
utbildning inom ITS, eftersom det är brist på kompetens inom området och efterfrågan ökar i takt 
med digitaliseringen av transportsystemet.  

Mål: Sverige har ett kunskapsläge i internationell toppklass om digitalisering inom transportsektorn 
och Sverige har en ledande roll i både nationella och europeiska aktiviteter. Effekterna av ITS är 
kända, och vi har ett gott underlag för att genomföra riktade åtgärder som ger önskat resultat.  

Behovsdrivna försöksområden 

Nuläge: Det finns ett behov att samverka mellan de nationella testverksamheterna i Lindholmens 
Science Park i Göteborg, ITS Dalarna i Borlänge, Kista Science City i Kista och NetPort Science Park i 
Karlshamn. En övergripande organisation som koordinerar arbetet som pågår i de olika 
verksamheterna skulle bidra med kompetens om var kunskap finns, samt hantera frågor om 
finansiering och informationsspridning.  

Mål: Sverige har de bästa förutsättningarna för att utveckla, demonstrera och validera ny teknik. 
Storskalig nationell implementering i verklig miljö föregås av småskaliga lokala piloter i simulerad 
miljö nära våra storstäder. Samarbete är och har varit nyckeln till framgång.  

5.4. Tillgång till data och information 

Digitaliseringen innebär en dramatiskt ökad mängd data och det gäller även för transportsystemet. 
Tillgänglighet till data för att kunna samla in, utbyta och kombinera data från olika datakällor (till 
exempel fordon, mobiltelefoner och sociala medier) är en grundförutsättning och möjliggörare för 
utveckling av framtida ITS-tjänster.  

EU-kommissionen driver på arbetet med tillgängliggörande av data – både data från myndigheter och 
privata aktörer. De pekar bland annat på behovet av interoperabilitet, gemensamma standarder och 
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att data ska vara tillgängliga på ett icke-diskriminerande sätt. Det finns flertalet lagar och 
förordningar vars syfte är att främja tillgången till data, och då främst data från myndigheter. Flera 
myndigheter arbetar efter konceptet öppna data, som kommer att vara en viktig komponent i 
ekosystemet av tjänsteutveckling.   

Flertalet av handlingsplanernas konkreta aktiviteter handlar om tillgång och tillhandahållande av data 
där de olika aktörerna bidrar med sina respektive data. Vi bedömer det som svårt att utse en specifik 
ansvarig för området, eftersom att tillgång till data och information ingår i flera andra områden. 
Samverkan sker redan i dag mellan olika parter där ansvarsstrukturer etablerats. Av dessa skäl har 
inga mål tagits fram eller ansvarig utsetts. 
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6. Implementering och genomförande 
Aktiviteter inom handlingsplanerna kommer att genomföras av olika aktörer, som var och en har 
specifika villkors- och prioriteringsgrunder för sin delaktighet. Det är därför viktigt att hitta former för 
gemensamma incitament för strategins implementering.  

Införandet av strategin behöver ske på flera plan gällande samverkans- och finansieringsformer. Det 
kan röra sig om en direkt myndighetsinvestering, kommunal investering, samverkan, 
innovationsvänlig upphandling eller en ren marknadsmekanism helt utanför myndigheternas 
kontroll. Nedan följer områden som är särskilt viktiga för att lyckas att driva utvecklingen mot den 
uppsatta visionen.  

6.1. Planeringsmodellen 

Dagens planeringsmodell för att hantera brister i transportsystemet resulterar ofta i en mix av 
åtgärder. För den statliga delen av transportsystemet tas dessa fram av Trafikverket tillsammans med 
regionala och kommunala parter samt näringslivet, via så kallade åtgärdsvalsstudier.  

Fyrstegsprincipen karakteriserar arbetssättet och används i dag i de tidiga planeringsskedena. 
Åtgärdsvalsstudierna syftar till att med en bred aktörsgemensam ansats identifiera vilka brister som 
bör prioriteras och att övergripande identifiera olika kostnadseffektiva lösningar. 
Åtgärdsvalsstudierna är grund för beslut om fortsatt fördjupad planering där exempelvis Trafikverket, 
kommuner, operatörer och näringsliv kan bli ansvariga för genomförande av olika lösningar. I 
planeringsprocessen behöver det säkerställas att digitala lösningar får komma in som möjliga 
lösningar i planerna. 

Vid sidan av dessa mer geografiskt avgränsade planeringsprocesser sker en modernisering av de 
tekniska system som används för exempelvis trafikledning och trafikstyrning. Dessa hanteras oftast 
på nationell nivå i planeringsprocesserna och är ofta en följd av den generella tekniska utvecklingen 
tillsammans med resultat från forskning och innovation. 

6.2. Innovationsupphandling 

När något ska införskaffas av en offentlig verksamhet ska detta ske enligt lagen (2007:1091) om 
offentlig upphandling. Innovationsupphandling är ett verktyg som kan användas för att nyttja den 
starka innovationskraft som finns hos företag, för att ta fram innovativa kostnadseffektiva produkter 
och tjänster till medborgarna.  

En ökad användning av innovationsupphandling är viktig för att nå de transportpolitiska målen och 
de nationella innovationspolitiska målen. Det bör dock påpekas att det inte bara handlar om att få 
fler innovativa lösningar utan också om att det blir rätt lösningar, vilket bland annat inbegriper att de 
är långsiktigt kostnadseffektiva.  

6.3. Plattformar och nätverk för informationsteknologi 

Det finns existerande plattformar och nätverk som är centrala för att öka tillämpningen av 
informations- och kommunikationsteknologier för alla trafikslag. Trafikverket bevakar utvecklingen 
som sker genom dessa samarbeten och initierar aktiviteter i enlighet med handlingsplanerna. Nedan 
listas några viktiga plattformar och nätverk där initiativ inom området bedrivs.  

 Regeringens samverkansprogram för nästa generations resor och transporter verkar för ett mer 
transporteffektivt samhälle. Samverkansprogrammet samlar ett antal aktörer från  
transport-, energi- och telekomområden.  

 Forum för innovation inom transportsektorn är ett nätverk med aktörer såsom Trafikverket, 
Vinnova, fordonstillverkare, transportsektorn, telekomindustrin, it-systemleverantörer samt 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20071091-om-offentlig-upphandling_sfs-2007-1091
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myndigheter. Dessa har tillsammans tagit fram elva nationella färdplaner inom transportområdet 
som innehåller olika typer av ITS.  

 ITS-Sweden är en svensk intresseorganisation som verkar för att effektivisera transportsystemet 
(väg, järnväg, sjöfart och luftfart) med hjälp av ny teknik. Det finns ett 90-tal nationella ITS-
organisationer i världen. Man arrangerar bland annat varje år en nationell ITS-konferens. 

 Test Sites of Sweden koordineras av ITS Sweden och är en arena för samverkan inom svensk 
testverksamhet. Fyra större nationella och internationella test- och demonstrationsområden för 
ITS i Sverige ingår – ITS Dalarna, Kista Science City, Lindholmen Science Park och NetPort 
Karlshamn.  

 Samtrafiken är kollektivtrafikens branscharena där man samverkar för att ta fram gemensamma 
lösningar till stöd för dess utveckling.    

Utöver de ovan nämnda finns det andra samverkansplattformar där olika aktörer deltar och som 
bidrar till implementeringen av denna strategi och handlingsplaner. 

6.4. Finansieringskällor  

För att öka transporteffektiviteten enligt strategins målsättningar kommer behoven av offentlig 
finansiering att öka. Nedan listas några av de program som finansierar olika projekt och bidrar till att 
ITS-strategins målsättningar ska kunna uppnås. 

 I kommande Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 föreslås regeringen satsa 622,5 
miljarder kronor på transportinfrastrukturen. Av planeringsramen föreslås 333,5 miljarder kronor 
användas till utveckling av transportsystemet.  

 Trafikverket finansierar forskning och innovation (FoI) inom transportområdet med drygt 500 
miljoner kronor per år. Av dessa medel används under 2016 drygt 55 miljoner kronor för 
forskning inom sjöfartsområdet och drygt 50 miljoner kronor för forskning inom 
luftfartsområdet. Trafikverkets FoI-verksamhet är organiserad runt tematiska portföljer. ITS-
relaterade projekt återfinns i de flesta portföljerna.  

 Inom forskningsprogrammet ”Fordonsstrategisk forskning och innovation” (FFI) samlas fordons- 
och transportforskning. FFI har under flera år hanterat en stor mängd innovationsprojekt där en 
stor del är relaterat till ITS. Programmet är ett samarbete mellan fordonsindustrin, myndigheter 
och akademi. Finansieringen uppgår till cirka en miljard kronor per år och fördelas mellan 
myndigheter och industri. De offentliga medlen utgör knappt hälften av summan. 

 Drive Sweden är ett program vars primära syfte är att bana väg mot automatiserade 
transportsystem i Sverige. Vinnova finansierar dels förstudieprojekt som är inriktade mot de 
transportpolitiska målen för hållbarhet och resurseffektivitet, dels analysprojekt som fokuserar 
på hur automation kan bidra till mer miljövänliga godstransporter i urbana miljöer. Programmet 
innefattar nya synsätt på mobilitet, effektivare användning av det gemensamma stadsrummet, 
flexibla varuleveranser och annat. Programmet finansieras av Vinnova.  

 Horisont 2020 är EU:s största program någonsin för forskning och innovation med närmare 80 
miljarder euro under åren 2014 till 2020. Därtill kommer medfinansiering från den privata 
sektorn. ITS är ett eget avsnitt i programmet för transportforskning med finansiering på 30 
miljoner euro för åren 2016–2017. Dessutom har programmet ett avsnitt om automatiserade 
transporter på väg med finansiering på 114 miljoner euro för åren 2016–2017.  

 CEF (Connecting Europe Facility) utgör också en viktig finansieringskälla för projekt med koppling 
till de transeuropeiska nätverken för transporter (TEN-T). CEF ersätter tidigare regelverk om 
finansiering av TEN-T. Fonden omfattar 26,25 miljarder euro, varav 120 miljoner euro är avsedda 
för ITS i 2016 års FoI-utlysning. 
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6.5. Strategin och handlingsplanens förvaltning 

Ingen part äger ensam hela utvecklingen, därför behövs en sammanhållande aktör för förvaltning och 
uppföljning av handlingsplanerna och den sammantagna strategin.  

Ansvaret för att initiera översyn av strategin ligger på Trafikverket. Detta föreslås ske i form av en 
årlig utvärdering till vilken de medverkande aktörerna bjuds in för att medverka. Utvärderingen som 
sker i dialog med aktörerna ska ligga till grund för beslutet om strategin behöver revideras eller inte. 
Trafikverket har även ansvar för att kommunicera strategin. 

En huvudansvarig kommer att utses för respektive handlingsplan, med ansvar för uppföljning och 
statusrapportering av sin handlingsplan. Detta innebär ansvar för en samlad uppföljning av de projekt 
eller aktiviteter som varje handlingsplan omfattar. Handlingsplanerna ska följas upp regelbundet och 
den som är ansvarig för respektive handlingsplan uppdaterar berörda delar vid behov. Varje enskilt 
projekt ansvarar för sina egna resurser, leveranser och resultat enligt klassiskt projektmanér.  

Förutom årlig utvärdering tar Trafikverket initiativ till att etablera forum för årliga sammankomster, 
där agendan exempelvis är gemensamma frågeställningar och samordning av resurser.   
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7. Vårt förhållningssätt och påverkan på omvärlden 

7.1. Omvärldsbevakning 

Området är under snabb utveckling och många aktörer agerar genom informationsspridning. Inom 
Sverige finns etablerade nyhetsbrev inom exempelvis självkörande fordon, vägavgifter, 
automatisering, kollektivtrafik, mobilitet som tjänst, fordonsutveckling och citylogistik. Tillsammans 
med utländska nyhetsbrev blir antalet mycket stort. 

Sverige ska förstärka en kultur bland svenska intressenter att ta del av strategisk information och 
följa aktuell utveckling. Det är viktigt att ge stöd till intressenter som är villiga att etablera sig som 
kommunikationskanaler och vidareförmedlare av omvärldsinformation. I samband med projekt- och 
programfinansiering är ett krav att informationsspridning ska utgöra en viktig del av arbetets 
resultat. 

7.2. Svensk påverkan på den europeiska utvecklingen 

En beskrivning hur Sverige ska kunna påverka den europiska utvecklingen inom ITS-området framgår 
i dokumentet Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS, TRV 2013/65381, kapitel 2 
EU-process. 

7.3. Forskning och innovation  

En beskrivning av processer och nätverk kopplade till forskning och innovation inom ITS-området 
framgår i dokumentet Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS7.  

 

 

                                                           
7 Se Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS, TRV 2013/65381   



 22 

8. Källhänvisningar och appendix 

8.1. Källhänvisningar 

Nationell strategi och handlingsplan för användning av ITS, TRV 2013/65381 

Tillgängliga elektroniska kommunikationer ID-nummer: Prop. 2009/10:193 

ITS Direktivet 2010/40/EU 

Nationell transportplan 2014–2025 och 2018 - 2029 

Prioriterade områdens handlingsplaner (Se bilaga 1-10) 

 
  

http://arbetsrum.trafikverket.local/webbplatser/ws17/atgardspln/15%20vrigt/Nationellaplanen.se/Nationella%20planen%20hemsida/www.nationellaplanen.se/om-nationella-transportplanen/index.html


 23 

 
  



 24 

 


	Sammanfattning
	1. Om rapporten
	1.1. Läsanvisning

	2.  Uppdraget och arbetsmodellen
	2.1. Uppdragets genomförande
	2.2. Olika aktörer som bidrar till transportsystemets utveckling
	2.3. Begreppet ITS
	1.1.
	2.4. Angreppssätt för valda strategiska områden och handlingsplaner

	3. Trender och möjligheter
	3.1. Trender för transportsystemet
	3.2. Möjligheter för transportsystemet

	4. Nationell inriktning
	4.1. Utvecklingen av ITS är en del av digitaliseringen
	4.2. Vision

	1.
	5. Strategins prioriterade och förutsättningsskapande områden
	5.1. Inriktning för utvecklingen
	5.2. Prioriterade strategiska områden
	5.3. Förutsättningsskapande områden
	5.4. Tillgång till data och information

	1.
	1.
	6. Implementering och genomförande
	6.1. Planeringsmodellen
	6.2. Innovationsupphandling
	6.3. Plattformar och nätverk för informationsteknologi
	6.4. Finansieringskällor
	1.1.
	6.5. Strategin och handlingsplanens förvaltning

	1.
	7. Vårt förhållningssätt och påverkan på omvärlden
	1.1. Omvärldsbevakning
	7.1.
	7.2. Svensk påverkan på den europeiska utvecklingen
	7.3. Forskning och innovation

	1.
	8. Källhänvisningar och appendix
	8.1. Källhänvisningar


