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Inledning 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Regeringen har i direktiven till den nationella transportplanen pekat ut sex områden där 

transportsektorn är av stor betydelse för samhällsutvecklingen: klimatet; 

bostadsförsörjningen; godstransporterna; tillgänglighet och sysselsättning i hela landet; 

digitaliseringen och ett inkluderande samhälle. En av de största utmaningarna är att 

tillgodose det ökade behovet av transporter, samtidigt som transportpolitiska och andra 

relevanta samhällsmål ska uppnås. I sin forskningsproposition1 framhåller regeringen 

betydelsen av att forsknings- och innovationspolitiken bidrar till kunskap för att skapa mer 

hållbara städer, transportsystem med fossilfria och resurseffektiva transporter och resor. 

Sverige står inför en stor utmaning där vi måste ställa om till ett hållbart transportsystem 

där ingen dör på grund av utsläpp, buller eller trafikolyckor och där transporterna är 

fossilfria. Dessutom eftersträvar Sverige ett transportsystem som är inkluderande, jämställt 

och bidrar till minskade sociala klyftor. För att bidra till genomförandekraft krävs en vision 

och etappmål, samt forskning som stimulerar till nya lösningar, innovationer och 

implementering.  

Det räcker inte med att göra det vi hittills gjort fast mer effektivt utan det krävs mer eller 

mindre ett paradigmskifte. Eftersom omställningen mellan det befintliga och det framtida är 

stor och komplex, kommer många aktörer att behöva samverka och nya lösningar verifieras i 

demonstrationsprojekt för att bättre kunna se hur olika steg mot hållbarhet kan tas 

framöver. Å andra sidan har efterfrågan på hållbara lösningar aldrig varit större och 

dessutom skapar teknikutvecklingen goda förutsättningar för förnyelse. Nedanstående 

förslag utgår från ett trafikslagsövergripande synsätt men lyfter vid behov även fram 

forsknings-, utvecklings- och innovationsbehov hos de enskilda trafikslagen.  

Trafikverket tillsammans med de övriga transportmyndigheterna har under lång tid haft en 

central roll i att bygga upp numera väl fungerande forskningsmiljöer som ger ett stöd för 

utveckling av verksamheterna. De spänner över en rad olika forskningsområden. Precis som 

att det tar tid och kostar pengar att bygga upp den fysiska infrastrukturen, så gäller 

detsamma för att bygga upp en väl fungerande forskningsinfrastruktur. Denna kräver 

dessutom, liksom den fysiska, kontinuerligt underhåll. Att minska på anslagen för de 

områden som är nära relaterade till transportmyndigheternas kärnverksamhet bedömer inte 

Trafikverket vara möjligt utan att samtidigt begränsa möjligheterna att ta tillvara 

utvecklingspotentialerna inom dessa områden som i många fall är betydande. 

Deltagande i europeiska och internationella program är viktigt för att hämta hem kunskap 

från andra länder, få utväxling på de nationella forskningsmedlen, öka forskarmobiliteten, 

bidra till konkurrenskraft genom att svenska lösningar kan exporteras och att kunna 

påverka den globala utvecklingen. Alla trafikslag påverkas i stor utsträckning av 

internationella regelverk och standarder. Det är därför viktigt att Sverige deltar i 

                                                           
1 Prop. 2016/17:50 – Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 

konkurrenskraft 



internationella forskningsprogram för att framhäva våra unika kompetenser och 

förutsättningar samt vara förberedda för kommande implementeringskrav. 

Detta PM har tagits fram Trafikverket med inspel från och medverkan av Luftfartsverket, 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

Förändrade behov av kunskap och nya lösningar 

Att bygga ut ny infrastruktur tar lång tid och är kostsamt. Den snabba teknikutvecklingen 

gör att Sverige genom forskning och innovation (FoI)2 behöver skaffa en bild av vilka 

lösningar som har störst potential i framtiden och en flexibilitet att agera snabbt gentemot 

förändringar i omvärlden, både när det gäller teknik och samhällsbehov. Genom att satsa på 

behovsdriven forskning och innovation kan vi minska risken att investera i felaktiga 

lösningar som är ineffektiva och dyra för kommande generationer. Av den anledningen är 

det mycket angeläget att se över de prioriteringar som gjordes i den nationella planen för 

transportsystemet 2014-2025 när det gäller forskning och utveckling.  

• Ökat fokus på klimat och hållbarhet: hösten 2015 gavs en global injektion i arbetet 

med hållbarhet när världens länder enades om en ny Agenda 2030, med 17 gemensamma 

mål för mänskligheten. Det har skapat ny politisk energi och åter satt hållbar utveckling 

högt på dagordningen. Nu finns 17 heltäckande mål som pekar ut en omfattande och 

nödvändig global omställning. De transportpolitiska målen behöver anpassas till FNs nya 

mål och det pågår ett arbete i det avseendet. Att ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågor 

kopplad till transportsystemet kräver ny kunskap och innovativa lösningar.  

• Digitalisering och automatisering skapar möjligheter: sedan förra nationella 

planen togs fram har digitalisering och automatisering inom transportsektorn blivit 

mycket påtaglig. Ett tecken på den snabba teknikutvecklingen är att självkörande fordon 

inte nämndes i förra planen, medan alla stora tillverkare numera investerar inom 

området. Självkörande fordon, kolonnkörning på väg och järnväg, automatiserade fartyg 

och tåg, fjärrstyrd flygledning, nya mobilitetstjänster och nya arbetsmetoder för 

underhåll av infrastrukturen är exempel från ett framväxande ”ekosystem” som kommer 

att ha en stor påverkan på infrastrukturens underhållskostnader och funktionalitet. Det 

kommer att krävas omfattande satsningar på kunskapsutveckling, forskning och 

innovation om Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland i transportsektorn och kunna 

anpassa infrastrukturen till framtidens digitala transportsystem.  

• Höja innovationstakten i branschen: Hösten 2016 lanserade regeringen Testbädd 

Sverige, som bland annat handlar om att utveckla och investera i befintliga miljöer samt 

stimulera nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer, både i privat och i offentlig 

verksamhet. Trafikverket är den dominerande beställaren av infrastruktur i Sverige och 

myndighetens agerande som beställare har stor betydelse för att öka 

produktivitetsutvecklingen och innovationskraften i anläggningsbranschen. Exempelvis 

öppnades sommaren 2016 världens första elväg på en offentlig väg utanför Gävle. 

Teknikutvecklingen och den svenska demonstratorn har fått stor uppmärksamhet, inte 

                                                           
2 För FoI-samarbetet har de svenska transportmyndigheterna valt att gemensamt definiera 
forskning, utveckling, innovation och demonstration, se t.ex. 
http://www.sjofartsverket.se/pages/41014/OmvBevakn2013-2014.pdf, sidan 5.  

http://www.sjofartsverket.se/pages/41014/OmvBevakn2013-2014.pdf


 

minst har det lett till fördjupat samarbete med Tyskland. Även de andra 

transportmyndigheterna är viktiga beställare inom sina respektive branscher och kan 

bidra till ökad innovationskraft i transportsektorns alla delar, t.ex. genom testbäddar.  

Resursbehov  

Behovet av FoI-medlen är större än någonsin med tanke på de utmaningar som 

transportsektorn står inför. Trafikverket gör bedömningen att dagens nivå (ca 530 miljoner 

kronor per år, totalt 6,4 miljarder kronor enligt fastställd nationell plan 2014-2025) lämnar 

lite utrymme för nya initiativ, samtidigt som förändringarna i omvärlden och direktivet till 

nationell plan innebär att FoI-anslaget ska användas till mer övergripande och 

samhällsorienterade frågeställningar än hittills. Trafikverkets anslag till FoI är alltid tydligt 

kopplat till myndighetens verksamhet och att det på så sätt skiljer sig från Vinnova, 

Energimyndigheten och andra forskningsfinansiärer. 

Trafikverkets FoI-verksamhet har under 2017 strukturerats om och fått ett nytt upplägg. De 

nya forskningsportföljerna stärker forskningens relevans för planering och byggande av 

infrastruktur, underhåll och trafikledning. Den nya strukturen har sin utgångspunkt i att 

nuvarande transportsystem måste förbättras, men också att hitta lösningar som kan leda till 

förnyelse på systemnivå.  

I september 2015 lämnade Trafikverket till regeringen en analysrapport3 som underlag till 

den forskning och innovation som regeringen avser ska bedrivas inom transportområdet 

2016-2029. De medel som avsätts för FOI inom utgiftsområde 22 belastar dels anslaget för 

Utveckling dels anslaget för Vidmakthållande. Trafikverket föreslår i rapporten ett antal 

olika ambitionsnivåer för perioden 2016-2029 utan att där peka på vilken omfattning 

respektive anslag ska belastas.  

Under planperioden 2018-2029 kommer satsningar på kunskapsutveckling att krävas inom 

flera områden. Trafikverket pekade 2016 ut sju områden för systemövergripande 

förändringar där FoI behövs4. Dessa är klimat och miljö; godstransporter; landsbygdens 

transporter; stadens transporter; automatisering och fjärrstyrning; infrastruktur för det 

postfossila samhället och mobilitet som tjänst. Inom dessa områden behövs 

sektorsövergripande satsningar för att ta fram ny kunskap, för utveckling och 

test/demonstration av tekniska och administrativa lösningar, i samverkan mellan akademi, 

innovatörer, entreprenörer och den offentliga sektorn.  

FoI är ett viktigt verktyg för att förnya sjöfarten och öka förutsättningarna för sjöfarten som 

helhet och dess roll som ett tydligt, säkert och miljöriktigt transportalternativ i ett 

                                                           
3 Redovisning av uppdrag att fördjupa inriktnings-underlaget angående trimning och 

effektiviseringar och miljöinvesteringar samt forskning och innovation, dnr 

N2016/01186/TIF 

4 Redovisning av uppdrag att fördjupa inriktnings-underlaget angående trimning och 

effektiviseringar och miljöinvesteringar samt forskning och innovation, dnr 

N2016/01186/TIF 



sammanhållet transportsystem. Prioriterade områden är digitalisering och sjöfartens 

trafikledning, människa-maskin, klimatneutrala lösningar och integrering av sjöfarten i 

transportsystemet. Inom sjöfartsområdet saknas idag nationella riktade strategiska 

program. Ambitionsnivån inom detta område behöver öka. 

Inom luftfarten bedrivs idag ett antal viktiga forskningsområden, däribland ökad 

automation i flygtrafikledning, teknik och metoder för hållbar flygtrafik, modernisering och 

omstrukturering av luftrummet för att möta högre trafikvolymer, informationshantering och 

informationstjänster mellan luftfartsaktörerna samt forskning kring flygplatsernas 

utmaningar. Forskningen syftar till att ta fram lösningar som ökar säkerhet, kapacitet och 

effektivitet samt minimera miljöpåverkan. Ambitionsnivån behöver öka för att ge tillräcklig 

effekt. För att nå önskade effekter i luftfartssystemet behöver luftfartens aktörer medverka i 

forskningen i mycket större utsträckning än idag. 

Stora forskningsinsatser krävs inom områdena 1) Säkerhet och robusthet i 

flyginfrastrukturen och 2) Möjligheter och risker i den snabbt digitaliserade omvärlden. 

Dessa områden kräver både trafikslagsspecifika insatser samt trafikslagsövergripande 

forskning, då samtliga trafikslag står inför liknande utmaningar. Luftfartsverket anser 

resursbehoven för luftfarten är mellan 100-200 mkr per år beroende på ambitionsnivå. 

Transportmyndigheterna ser stora forsknings- och innovationsbehov när det gäller 

regelutveckling och tillsyn som en drivkraft för innovation. Bland annat handlar det om 

funktionsbaserade regler, samhällsekonomiska konsekvensanalyser, omställning till 

fossilfrihet, ökad automation, fjärrstyrning och digitalisering, sammodalitet, samt 

fordonsteknik. Uppskattningen av kommande medelsbehov för FoI baseras på genomförda 

interna utlysningar och uppskattningar i arbetet inom Trafikverkets FoI-portföljer. 

En närmare samverkan mellan finansiärer kring prioriterade områden under planperioden 

är en förutsättning för att transportsystemets utmaningar ska kunna lösas. Att komplettera 

svensk finansiering med medel från EU genom Horisont 2020, Interreg och Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF) är också viktigt.  

Föreslagen budget och konsekvensanalys 

Föreliggande promemoria utgår ifrån en anslagsnivå på 8,0 miljarder kronor för 2018-2029 

(dvs i genomsnitt ca 667 miljoner kronor per år). Nivån innebär att sjöfarts- och 

luftfartsområden kan tillföras ytterligare medel jämfört med dagens plan, nya satsningar 

kan påbörjas och befintliga bibehållas enligt nästföljande avsnitt i PM:et.5  

Det är viktigt att anslagen ökas från dagens nivå att bibehålla utvecklingstakten i 

transportsystemet. Nya lösningar och ny teknik för byggande och underhåll av infrastruktur 

måste tas fram för att minska bygg- och underhållskostnader på sikt. Stöd till de 

forskningsmiljöer som har byggts upp under lång tid och som är centrala för 

transportmyndigheternas viktigaste uppgifter kan därmed fortsätta. Ökningen är också 

nödvändig för att transportmyndigheterna ska kunna finansiera projekt som är viktiga för 

                                                           
5 Aktuellt förslag: 4,6 miljarder från anslaget Utveckling och 3,4 miljarder anslaget 
Vidmakthållande.  



 

dess samhällsutvecklarroll. Det handlar bland annat om energieffektivisering, 

klimatomställning, stadsutveckling. Utan ökningen kommer de föreslagna FoI-områden inte 

att kunna byggas upp i önskad omfattning. Satsningarna på test och demo, samt för 

mobilisering av transportsektorn skulle försenas utan en anslagsökning på föreslagen nivå.  

  



 

Förslag på prioriterade forsknings- och 
innovationsområden  

Regeringen påpekar i infrastrukturpropositionen att vägtrafiken står inför flera utmaningar, 

bl.a. att minska beroendet av fossila drivmedel och att bidra till hållbarhet och säker 

tillgänglighet i attraktiva städer. Städerna förtätas och trängseln ökar, samtidigt som 

möjligheterna att upprätthålla god tillgänglighet på landsbygden minskar. 

Järnvägstransporterna har en central roll i ett transportsystem med ökade krav på 

klimatneutrala transporter; forskning och innovation kan stödja ett ökat 

kapacitetsutnyttjande och högre tillförlitlighet, kopplat till en digitalisering som ger lägre 

kostnader. Utvecklingen av vägfordon, exempelvis självkörande bilar eller längre och tyngre 

lastbilar, ställer nya krav på infrastrukturen. Det behövs nya, kostnadseffektiva och smarta 

metoder för underhåll av infrastruktur i alla trafikslagen. Sjöfarten behöver utveckla 

säkerhet och effektivisering genom digitalisering, trafikledning och STM (sea traffic 

management), anpassas till fossilfrihet och bättre integreras i samhällsplaneringen inte 

minst för att klara omställningen inom transportsystemet. Det är viktigt att Sverige är 

delaktigt i luftfartens internationella program, t.ex. SESAR 20206, för att stärka kapacitet i 

flygtrafiksystemet, samt ta fram kostnadseffektiva systemlösningar och miljöinsatser inom 

flyget.  

Trafikverket föreslår därför att följande forsknings- och innovationsområden prioriteras 

under 2018-2029:  

• Omställningen till ett klimatanpassat och fossilfritt transportsystem 

• Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället 

• Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare  

• Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad 

Nedan följer en kort beskrivning av varje område.  

Omställningen till ett klimatanpassat och fossilfritt transportsystem  

Klimatförändringar, extrema väderhändelser och bristen på klimatanpassning lyfts numera 

fram som några av de största globala riskerna.7 Flera internationella ramverk och avtal 

fokuserar på nödvändigheten av klimatanpassning. Här nämns även behovet av forskning, 

                                                           
6 EU-program som ska utveckla tekniska och operativa förutsättningar för det gemensamma 

europeiska luftrummet (SESAR – Single European Sky ATM Research) 

7 The Global Risk Report 2017. World Economic Forum. (2017) 



 

utbildning och spridning av kunskap.8 Alternativa drivmedel som är fossilfria behöver 

utvecklas och tillgängliggöras.  

Ett framtida transportsystem är fossilfritt och dess miljöpåverkan mycket liten. Hållbara 

lösningar för klimat- och miljöfrågor från planläggning till byggande av infrastruktur i alla 

trafikslag ska utvecklas. Samordning av tidiga planeringsfrågor samt drift och underhåll för 

att leda utvecklingen till ett hållbart heltäckande transportsystem behöver mer forskning. 

Omställningen till fossilfrihet kräver också teknikutveckling och forskning kring nya 

funktionella krav inom alla trafikslag. Tillgången till energi är avgörande för det 

transportsystem vi kommer att ha vid planperiodens slut. Även digitaliseringen innebär nya 

möjligheter för omställningen till fossilfrihet.  

I alla trafikslagen behövs mer kunskap kring hur CO2-utsläppen kan minskas. Det finns 

också behov av att hitta operativa och tekniska lösningar för hur bullret kan minskas. För 

samtliga miljöfrågor behövs mer kunskap kring vilka styrmedel och incitament som skulle 

driva på miljöriktiga val såväl hos producenter som konsumenter. Kunskapen behöver öka 

om hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter påverkar möjligheten att 

minska utsläppen från transportsystemet. 

Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället  

Digitalisering, automation och fjärrstyrning är starka och pågående trender inom alla 

trafikslag, och som transportmyndigheterna måste vara en del av. Marknadens aktörer 

driver fram utvecklingen av farkoster och fordon men även infrastrukturen behöver 

anpassas till ett alltmer digitaliserat transportsystem. Det finns stora utvecklingsbehov när 

det gäller drift/underhåll, funktioner, arbetssätt och metoder, som på bästa sätt balanserar 

kostnader, kapacitet, robusthet och punktlighet, med minskad klimatpåverkan och säkerhet 

som grundförutsättningar. Det behövs även mer kunskap om interaktionen mellan individen 

och de automatiserade systemen, både för att förstå vad som utgör risker och vad som kan 

öka säkerheten och garantera tillförlitlighet. Ökad automation och digitalisering går hand i 

hand med ökad risk för fientliga cyberattacker. Cybersäkerhet är en angelägen fråga att 

snabbt få mer kunskap kring för samtliga trafikslag men också för samhället som helhet. 

Samverkan med andra myndigheter är viktig i sammanhanget.  

Första stegen mot trafikslagsövergripande trafikledning har tagits men det behövs mer 

kunskap om digitalisering i alla trafikslag, samt i ett sammanhållet transportsystem. 

Maritim informatik, uppkopplade farleder, automation och informationstjänster inom ATM 

(air traffic management), väg och järnväg är exempel på områden som behöver byggas upp 

eller stärkas. Uppkopplade, automatiserade och elektrifierade vägfordon kombinerat med 

mobilitetstjänster har potential att radikalt förändra vägtransporterna. Inom 

järnvägsområdet är fordonen idag uppkopplade via tågradiosystemet GSM-R, som även är 

en viktig del i signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management System). Av 

                                                           
8 T.ex. Agenda 2030, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, COP 21 och EU:s 

klimatanpassningsstrategi. 



speciell betydelse för utvecklingen av trafikslagsövergripande digitala lösningar är 

förstärkning av regel- och tillsynsfrågorna.  

Utvecklingen av (delvis) autonoma tekniksystem gör transportsystemet säkrare genom att 

avlasta människan. Det saknas i nuläget systematisk forskning om den organisatoriska 

utveckling och den roll som tillfaller människan i framtidens digitaliserade transportsystem. 

Framför allt handlar det om att utveckla gränssnitten mellan människa-maskin för att 

maximalt öka säkerhet, kapacitet och effektivitet. 

Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och 
medborgare 

Regeringen framhåller i infrastrukturpropositionen att forskningen bör ha ett 

trafikslagsövergripande perspektiv och sträva efter att tillfredsställa de behov som 

medborgare och näringsliv har. Kostnadseffektiv tillgänglighet är viktigt för svenska företag, 

särskilt exportföretag, och invånare. Dörr-till-dörr lösningar efterfrågas allt mer för både 

person- och godstransporter. Sverige ligger långt framme i forskningsfronten inom 

multimodala transporter och rankas tredje bäst i världen i Världsbankens logistikindex9. 

Automationen av terminaler kan skapa mervärden i de intermodala systemen samtidigt som 

kostnaderna minskar. För resenärer kan utbyggda informationsflöden ge enklare och 

effektivare resor. Den digitala kommunikationen mellan nyttjare och leverantörer i 

transportsystemet kan öka flexibiliteten.  

För att bidra till ett effektivt transportsystem har Trafikverket fått ett särskilt ansvar för att 

utveckla samhällsekonomiska metoder och modeller inom transportområdet. Trafikverket 

har därför tagit fram en särskild utvecklingsplan för detta arbete där vi satsar på forskning, 

utveckling och innovation kring statistik, kapacitetsfrågor, samhällsekonomi och 

trafikprognoser för hela transportområdet och alla trafikslagen. 

För att Sverige ska kunna behålla sin plats som föregångsland behöver alla trafikslagen 

utvecklas och komplettera varandra. Regeringens satsning på järnvägar innebär ett behov av 

bättre kunskap om design, planering, byggande och underhåll av banorna. Kunskap om 

elektrifiering av vägtransporter är också ett prioriterat område. Mer genomgripande 

integration av sjöfart, hamnar och utveckling av kust- och inlandssjöfart skapar möjligheter 

för att öka sjöfartens roll och andel i ett sammanhållet transportsystem.  

Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad  

Mångfalden i samhället och användares krav på transportsystemets funktionalitet ökar. 

Storstäder, förortskommuner och de större orterna växer samtidigt som många små 

kommuner, främst glesbygdskommuner men även mindre kommuner, långsiktigt tappar 

befolkning. Den pågående urbaniseringen riskerar att leda till ökade klyftor mellan olika 

delar av landet, samt i olika sociala grupper. Medan stora satsningar har gjorts på forskning 

och innovation i urbana miljöer, är kunskapen om landsbygdens transporter inte lika 

beforskade.  

                                                           
9 Världsbankens Logistics Performance Index 2016, http://lpi.worldbank.org/  

http://lpi.worldbank.org/


 

Ett antal teman återkommer i forskning och planering när det gäller social hållbarhet, bland 

annat jämställdhet, tillit, medborgarperspektiv, folkhälsa, livskvalitet, segregation och social 

inkludering. Det krävs nya lösningar som sätter människan i centrum för planeringen och 

beaktar befolkningens mångfald.  

Ett jämställt och inkluderande transportsystem är grundläggande för regeringens mål om 

EU:s lägsta arbetslöshet. Smartare arbetspendling, nya mobilitetslösningar (t.ex. 

kombinerad mobilitet, mobilitet som en tjänst) och sätt att minska transportbehov är 

områden där forskning och innovation kommer att bidra under planperioden.  

Tvärvetenskaplig forskning och demonstration kopplad till bostadsbyggande, planering och 

mobilitet har stor potential att bidra till ett mer tillgängligt och inkluderande Sverige. Mer 

kunskap om delningsekonomin krävs eftersom den medför stora möjligheter för förbättrad 

tillgänglighet för många men riskerar också att leda till ohållbara villkor på 

arbetsmarknaden. Forskning och innovation om aktiv mobilitet, inklusive gång och cykel, 

behöver stärkas.  

  



 

Förslag på ökat fokus på innovation och 
implementering  

Utveckling och implementering av innovationer och forskningsresultat ska främjas inom 

transportmyndigheternas alla verksamhetsområden. Det handlar om 

verksamhetsutveckling, om de delar av infrastrukturhållningen som handlas upp av externa 

leverantörer, om myndigheternas medverkan i standardisering, om samverkan med olika 

branschaktörer och om de policyrelaterade underlag som tas fram på uppdrag av 

regeringen. 

Trafikverket föreslår därför följande arbetssätt för att åstadkomma förmågan att höja 

innovationstakten och öka implementeringen av forskningsresultat.  

• Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden 

• Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer  

• Särskild satsning på test och demonstration  

• Större fokus på förkommersiell upphandling  

Nedan följer en närmare beskrivning av varje förslag.  

Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden  

I infrastrukturpropositionen hänvisar regeringen till Vinnovas analys som visar att 

transportforskningen på universiteten behöver stärkas då den behovsmotiverade 

samverkansforskningen har minskat över tiden i jämförelse med de s.k. basanslagen och 

transportområdet har svårt att konkurrera vetenskapligt med andra mer traditionella 

forskningsområden.  

Helhetsbilden för finansieringen av transportinriktad forskning och innovation har 

förändrats märkbart de senaste åren. Finansiärer har gjort riktningsförändring för att 

hantera miljö- och trafiksäkerhetsutmaningar genom ny teknik. En annan förskjutning är 

att finansiärerna har flyttat sig uppåt på TRL-skalan10 från ren forskning till att kombinera 

forskning och innovation vilket har givit effekten att den externa finansieringen av 

högskoledoktorander har minskat. Detta gäller dock inte industridoktorander. 

Transportmyndigheterna kommer att behöva satsa på kompetensförstärkning och 

kunskapsuppbyggande hos svenska lärosäten, främst för att lösa branschens stora 

utmaningar, men även för de framtida rekryteringsbehoven. Digitaliseringens effekter på 

                                                           
10 Technology Readiness Level (TRL) visar teknikmognaden på en skala där 1 betecknar 

grundforskning och 9 en kommersiellt tillgänglig produkt eller tjänst.  



 

transportsystemet och effektsamband inom underhållsarbetet är exempel på riktade 

satsningar som kommer att behöva göras under planperioden.  

Mobilisering genom gemensamma agendor och program för 
systeminnovationer  

Den svenska modellen bygger till mycket stor del på samverkan mellan akademin, industrin 

och det offentliga. Inte minst har regeringen i forskningspropositionen11 pekat ut transporter 

som ett område för stärkt fokus på samverkan. Transportsystemet är beroende av input från 

bl.a. energisystemet, IT-sektorn och materialutvecklingen, samtidigt som transportsystemet 

påverkar miljön, hälsan och andra områden.  

För en mer systematisk ansats krävs att forsknings- och innovationsmedlen från olika källor 

kombineras eller kompletteras, samt att det finns gemensamma målbilder och delade kartor 

om hur målsättningarna ska nås. Genom att ta fram gemensamma trafikslagsövergripande 

innovationsagendor och program kan utvecklingen drivas framåt. Samverkansprogrammet 

för nästa generations resor och transporter är ett steg i att möta samhällsutmaningar för 

robust, välutvecklad, innovativ och konkurrenskraftig väg, järnväg, sjö- och luftfart.  

Transportmyndigheterna samverkar redan idag med övriga aktörer i branschen i olika 

forum, program och projekt. Däri identifieras behov av forsknings- och utvecklingsinsatser 

och säkerställs relevans och möjligheter till implementering genom att berörda intressenter 

ges möjlighet att påverka FoI-projektens innehåll. Förändringen i transportsystemet går 

dock så fort att transportmyndigheterna måste ta en proaktiv roll när det gäller att driva 

utvecklingen. Det kommer att krävas nya samarbeten med helt nya aktörer, varav vissa inte 

ens existerar idag. Exempelvis kan en digital infrastruktur som kompletterar den fysiska 

byggas ut och skötas av helt nya aktörer. Organiseringen av kollektivtrafik kan i framtiden 

påverkas av företag som erbjuder mobilitet som en tjänst.  

De flesta tekniska innovationer har sitt ursprung i industrin. Många innovativa lösningar 

blir dock aldrig framgångsrika på marknaden eftersom det saknas incitamentsstrukturer och 

andra möjliggörare. Regelutvecklande myndigheter behöver därför delta i framtagandet av 

agendor och program för täcka ett bredare perspektiv och öka innovationstakten.  

Särskild satsning på test och demonstration  

Regeringen pekar i forskningspropositionen på behovet av systeminnovation, dvs komplexa 

samband mellan teknisk utveckling, politik och samhällsutveckling för att finna konkreta 

lösningar på de globala utmaningarna. Användningen av t.ex. en befintlig 

transportinfrastruktur i syfte att vara test- och demonstrationsmiljö innebär inte bara att 

testa tekniska produkter, tjänster och idéer utan ger även andra möjligheter. Det kan också 

innebära utveckling av nya lösningar som ibland kräver nya politiska initiativ, politisk 

samsyn, förändrade regelverk, dialog mellan olika samhällssektorer eller utveckling av 

sociala innovationer. 

                                                           
11 Prop. 2016/17:50 – Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 

konkurrenskraft 



För att verifiera att en ny lösning fungerar i verkliga eller nära verkliga miljöer med 

användare i fokus krävs en särskild satsning på test och demonstration. En viktig del i test- 

och demonstrationsverksamhet är kommersiell genomförbarhet och affärsmodeller. 

Finansiering av demonstrationer kan motiveras av att de bedöms ha ett tydligt 

samhällsintresse och inte kommer att kunna implementeras enbart genom kommersiella 

drivkrafter. I det avseendet kommer Trafikverket och övriga transportmyndigheterna att 

involvera externa aktörer. Att utveckla test- och demonstrationsverksamhet kommer att 

kräva kompetensutveckling hos transportmyndigheterna.  

Digitalisering är ett område där det finns stora behov av demonstrationsprojekt (se även PM 

Digitaliseringens möjligheter12). Exempel på viktiga områden för demonstration är 

digitaliseringen i järnvägssektorn, hållbar mobilitet i den framtida staden, Maritim 

Demoplats Sverige, samt digitaliserade flygplatser. Den nya tekniken ger möjligheter men 

för att uppnå kvalitetskrav för ett säkert, miljövänligt, tillgängligt och attraktivt 

transportsystem, krävs en omställning mellan det nya och det befintliga. Hur kan 

exempelvis oskyddade trafikanter fungera med självkörande långsamtgående varuleveranser 

eller med kollektivtrafik och samtidigt vara tillgängligt för barn, äldre och 

funktionshindrade? Ett annat exempel är hur geofencing-lösningar fungerar i folktäta 

miljöer där man villkorar vilka fordon som har tillträde till en viss geografisk miljö och också 

säkerställa max tillåten hastighet. Inom järnvägssidan behövs exempelvis tester med 

radiobaserade, dvs kabelfria utdelar i signalsystemet som kan möjliggöra lägre kostnader för 

signalställverk.  

I den nationella planen och dess underlagsrapporter och PM nämns förslag på 

demonstrationsprojekt kopplade till digitalisering. Bland annat krävs en satsning för att 

successivt introducera automatiserade funktioner som kan användas allra flesta av dagens 

fordon, samt genomföra eventuella kompletteringar av vägsidoutrustning och identifiera 

relevanta delar och utveckla den sk digitala infrastrukturen inom ramen för det offentliga 

åtagandet. Dessutom föreslår Trafikverket satsningar på elväg (Slagsta-Eriksberg) i 

kombination med fordon i autonom drift, digitaliserade gods- och persontransportsystem, 

samt autonom BRT lösning (Jakobsberg – Kista). 

Utöver större demonstratorer finns det även behov snabbare och mer flexibla tester av nya 

lösningar i verkliga miljöer, samt nya sätt att tillsammans externa aktörer ta fram nya 

lösningar. Innovationstävlingar eller hackatrons är exempel på den typen av satsningar som 

kan bli aktuella för att öka innovationstakten.  

Större fokus på förkommersiell upphandling  

Ungefär 80 % av Trafikverkets budget kommer marknaden till gagn genom offentliga 

upphandlingar. Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsprocess är ofta det 

första steget till att skapa nya och hållbara leverantörsmarknader. Rätt hanterat kan 
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processen vara ett starkt stöd till att överbrygga den s.k. dödens dal13 och undvika framtida 

beroende av monopol.  

Målsättningen är att Trafikverket och de andra transportmyndigheterna systematiskt ska 

använda förkommersiell upphandling som verktyg för att anskaffa FoI-resultat på ett nytt 

sätt; i konkurrens och från andra aktörer än akademin som är myndigheternas traditionella 

leverantörer av FoI-tjänster. Fokus är att öka antalet FoI-projekt utförda som 

förkommersiella upphandlingar. Detta för att processen för förkommersiell upphandling 

skapar konkurrens och en leverantörsmarknad redan i utvecklingsskedet (TRL 2-7).  

Avgörande för att nå målsättningen är att transportmyndigheterna, framförallt i de senare 

stegen av TRL-skalan, nyttjar de verktyg som finns inom ramen för 

Innovationsupphandling, såsom förkommersiell upphandling, men även exempelvis 

upphandling av ny teknik med testfaser eller forward commitment procurement 

(avsiktsförklaringar för framtida inköp) istället för att vända sig direkt och enbart till 

akademin eller enskilda innovatörer. Avgörande är också att föra en tidig dialog med 

leverantörsmarknaden om problem som behöver lösas i transportsystemet. Ett annat viktigt 

område är framtagning av underlag för kravställandet på önskad produkt eller på funktion 

över tid. Infrastrukturanläggningarnas tillstånd bör om möjligt utryckas i funktionella 

egenskaper. Därmed skapas än bättre möjligheter att köpa nya, ännu inte verifierade eller 

demonstrerade, lösningar. 

 

  

                                                           
13 Dödens dal (Valley of death på engelska) är ett begrepp i innovationslitteraturen som 

används för att beskriva finansieringsgapet mellan offentligt finansierad akademisk 

forskning och fullt kommersiell produktutveckling.  
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Inspel från Transportstyrelsen 

Funktionsbaserade regler 

Transportstyrelsen är regelgivande myndighet för samtliga trafikslag. Regler ska finnas där 

de gör skillnad och ska tas bort om det inte kan påvisat att nyttan är större än ingreppet de 

gör på marknadens förutsättningar. Därför är det också viktigt att de är formulerade på ett 

sådant sätt att de ger utrymme för flexibla lösningar samtidigt som de får önskad effekt på 

till exempel säkerheten. Med mer forskning som beslutsstöd i regelarbetet lär sig 

Transportstyrelsen mer om effekter av nya och ändrade regler och hur de ska byggas upp 

och formuleras för att ge bästa samhällsnytta, ökar kvaliteten på myndighetens 

regelutveckling. 

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser 

Samhällsekonomiska konsekvensanalyser ligger till grund för olika typer av beslut, 

exempelvis regelgivning. Utvecklingsarbetet i Sverige har hittills fokuserat på vilka effekter 

regler får för företag. På nationell nivå har man därmed inte följt och implementerat EU:s  

och OECD:s utvecklingsarbete för att säkerställa att konsekvenser av regleringar är allsidigt 

samhällsekonomiskt belysta före beslut14. En viktig del i arbetet är också att identifiera 

möjliga lösningsalternativ där olika styrmedel beaktas. En bedömning av befintliga 

styrmedel och hur olika styrmedel interagerar med varandra utgör också en central del i 

arbetet. Dessutom ingår ofta en bedömning vad som krävs för att förslaget ska kunna följas 

upp och utvärderas. Mycket av regelgivningsarbetet startar på internationell nivå, vilket gör 

det strategiskt viktigt för Sverige att aktivt delta i detta arbete. Allsidigt belysta 

beslutsunderlag är något som kan ge Sverige fördelar och även förhindra att ineffektiva 

internationella regleringar blir tvingande i nationell rätt.  

Samhällsekonomiska analysmetoder är framförallt förknippade med infrastrukturplanering 

i Sverige, det gäller såväl praktik och beslutsfattande som forskning15. Trots att det finns en 

omfattande litteratur och tillämpningsprinciper som beskriver den samhällsekonomiska 

metodiken för konsekvensanalyser finns ännu ingen etablerad praxis vad gäller dessa 

analyser. Lämpliga analysmetoder och underlag kopplat till dessa saknas därför till stor 

del16. Den FoI Transportstyrelsen identifierat gäller såväl mer grundläggande forskning, som 

exempelvis hur den internationella metodiken ska tillämpas i en svensk kontext, som mer 

                                                           
14 De verktyg som används i konsekvensutredningsarbetet internationellt baseras på olika 

typer av samhällsekonomisk analys. En central utgångspunkt är att genomföra en kvalitativ 

samhällsekonomisk bedömning i bred mening där sociala, ekonomiska och miljömässiga 

konsekvenser ska bedömas. Utgångspunkten är inte alltid en siffersatt kalkyl - även om den 

kan utgöra en viktig komponent i beslutsunderlaget när den går att genomföra. 

15 En bidragande orsak är troligen att tillämpningen av samhällsekonomisk analys har 

utvecklats för, och använts inom, transportområdet under lång tid, främst i form av 

lönsamhetskalkyler för infrastrukturinvesteringsprojekt. 

16 Samhällsekonomisk analys och regelverk är hittills ett relativt outforskat område i Sverige 

(Nyhetsblad Centrum för Transportstudier, nr 1, 2017).   

 



specifika utvecklingsbehov. Exemplen sträcker sig från kartläggning och sammanställning 

av forskningsbehov till värdering av laglydighet, värdering av allmän tid (ej restid) samt 

olika styrmedels effekt och effektivitet.  

Omställningen till fossilfrihet samt andra miljöförbättrande åtgärder 

Sverige behöver bidra med forskningsmedel för att finansiera och bedriva forskning både 

nationellt och internationellt. Alternativa drivmedel för såväl luftfarten som sjöfarten 

behöver utvecklas och tillgängliggöras. Det gäller dels framtagande av nya bränslen men 

också att göra dem attraktiva att använda. Transportstyrelsen behöver exempelvis veta mer 

om hur sjöfartens utsläpp påverkar vattnet och de vattenlevande organismerna och vilka 

tekniska lösningar som kan förhindra dess negativa påverkan. Även kunskapen om bullrets 

påverkan på växter och djur under ytan är mycket begränsad. Områdena är viktiga inte 

minst i havsplaneringsperspektiv. Klimatfrågan är högaktuell. Luftfarten behöver mer 

kunskap kring hur CO2-utsläppen kan minskas. Det finns också behov av att hitta teknik för 

hur bullret kan minska t ex genom annan teknik vid inflygningar. Prognoserna visar på 

ständig trafikökning och teknikutvecklingen måste hålla jämna steg för att inte skapa ökade 

miljöproblem.  För samtliga miljöfrågor behövs mer kunskap kring vilka styrmedel och 

incitament som skulle driva på miljöriktiga val såväl hos producenter som konsumenter. För 

att göra bättre konsekvensutredningar när nya regler skapas behöver Transportstyrelsen 

också veta mer om vilka faktiska kostnader som olika utsläpp tillför samhället. 

Generellt är innovationer och demonstrationsprojekt viktiga för att Sverige ska kunna visa 

upp fungerande exempel vilket stärker Sverige i ambitionen att framgångsrikt driva 

utveckling och få genomslag i internationella förhandlingar.  

Ökad automation, fjärrstyrning och digitalisering.  

Automation, fjärrstyrning och digitalisering är starka och pågående trender inom alla 

trafikslag som Transportstyrelsen måste förhålla sig till. Forskning med ett HF/MTO-

perspektiv är nödvändig för att både främja möjligheter och motverka risker kopplat till 

både tillgänglighet och säkerhet, hälsa och miljö. Det behövs mer kunskap om interaktionen 

mellan individen och de automatiserade systemen, både för att förstå vad som utgör risker 

och vad som kan öka säkerheten, underlätta och effektivisera. Ökad automation och 

digitalisering går hand i hand med ökad risk för fientliga cyberattacker. Cybersäkerhet är en 

angelägen fråga att snabbt få mer kunskap kring för samtliga trafikslag men också för 

samhället som helhet. 

Intermodalitet och konkurrensförhållanden 

För att förbättra transportflöden av gods och människor, i syfte att nå överordnade mål, 

behövs mer kunskap om rese- och transportmönster och hur samverkan mellan trafikslagen 

kan öka för att förbättra kapacitet, minska trängsel osv. Konkurrenskraftig transportsektor 

är en förutsättning för önskad utveckling och därför bör vi lära mer om vad som påverkar 

marknaden och hur, för att fatta rätt beslut i arbetet med regelutveckling. 

Fordonsteknik och förare 

Fordon utrustas i ökande utsträckning med olika typer av förarassistens, autopilotsystem 

och utrustning för kommunikation och information. I dag kan ett körkort utfärdas med 



 

villkoret att det fordon personen i fråga ska köra är utrustat med exempelvis automatisk 

växellåda. Utöver den automatiska växellådan finns i fordon emellertid en rad system som 

är automatiska i olika utsträckning: låsningsfria bromsar, antisladdsystem, backsensorer, 

lane departure warning och night vision för att bara nämna några exempel. Utvecklingen är 

dessutom exponentiell. Här ser Transportstyrelsen en mängd frågor som behöver hanteras, 

vissa i närtid, andra på medellång och lång sikt, som kommer att ha stor inverkan på 

körkortsverksamheten. Det gäller körkortsbehörigheter och villkor, föraransvars, 

ägaransvar, producentansvar, klassificering av fordon, reglering, kunskaper om de olika 

systemens och teknikens inverkan på trafiksäkerheten och så vidare. 

Årligt resursbehov för FoI till år 2029 

Transportstyrelsen bedömer att myndigheten årliga behov av att finansiera FoI uppgår till 

ca 30 mkr. Uppskattningen av kommande medelsbehov för FoI baseras på genomförda 

interna utlysningar och uppskattningar i arbetet inom Trafikverkets FoI-portföljer.  



Inspel från Sjöfartsverket  

Sjöfartsverkets arbetsunderlag avseende FoI i Åtgärdsplaneringen - sjöfartsområdet för 

Trafikverkets uppdrag (N2017/02312). 

Sjöfartsverket verkar proaktivt för behovsmotiverad forskning, utveckling, innovation och 

demonstration (FoI) av hög kvalitet, samhällsnytta och genomslagskraft inom 

sjöfartsområdet. Sjöfartsverket har i sin instruktion att svara för forskning och innovation 

som motiveras av myndighetens uppgifter, samt att följa och dokumentera forskning och 

innovation inom sjöfartsområdet. Sjöfartsverkets treårsplan anger i sin målbild för FoI för 

2018-2020 att fokus ligger på att stärka sjöfartens konkurrenskraft genom forsknings- och 

innovationsinsatser för en hållbar, säker och effektiv sjöfart; utveckla verkets produkter, 

tjänster och verksamhet genom innovationer; och fördjupa samverkan nationellt och 

internationellt kring sjöfartens utmaningar. 

Genom strategisk internationell samverkan kan de begränsade offentliga medlen till 

sjöfarten genom Område 22 växlas upp och kompletteras med FoI-medel från EU, t ex 

HORIZON 2020, INTERREG och CEF. I syfte att föra ut och hämta hem information och 

erfarenheter av strategisk betydelse för svensk FoI och konkurrenskraft deltar och 

samverkar vi i relevanta europeiska fora och initiativ inom ramen för Sjöfartsverkets 

internationella arbete. Vi fördjupar samarbetet med andra myndigheter, näringsliv och 

akademin genom att aktivt medverka till att offentliga medel för FoI kommer sjöfarten 

tillgodo i syfte att möta sjötransporternas utmaningar och utvecklingsbehov. 

Utgångspunkter 

Ett långsiktigt hållbart transportsystem kräver ny kunskap och nya innovativa lösningar. 

Utgångspunkt för Sjöfartsverkets FoI-projekt är de transportpolitiska målen och behovet av 

förnyelse inom sjöfartssektorn som helhet. Sjöfartsverkets FoI-utmaningar är desamma som 

sjöfartens sett mot bakgrund av verkets breda verksamhet med rederi, operativ maritim 

verksamhet, sjömätning, sjöinfrastruktur och sjö- och flygräddning. FoI handlar inte om att 

i huvudsak avlasta interna arbetsuppgifter utan att bidra till att öka förutsättningarna för 

sjöfarten som helhet och dess roll som ett tydligt, säkert och miljöriktigt transportalternativ 

i ett sammanhållet transportsystem. Efter en uppbyggnadsperiod från 2013, då offentliga 

medel för första gången riktades till FoI inom sjöfartsområdet, avvecklar nu SjöV sitt nära 

engagemang i administrationen av de offentliga medlen avsatta inom Område 22 

Kommunikation och lämnar över till Trafikverket. Det innebär inte att Sjöfartsverket 

minskar sitt engagemang för sjöfarten och inriktning av FoI inom sjöfartsområdet utan 

snarare att vi med vunna erfarenheter nu tar FoI inom sjöfartsområdet till en nästa nivå där 

fokus ligger på samverkan med andra finansiärer av FoI samt tydligare partnerskap och 

samverkan kring centrala FoI-frågor av kritisk betydelse för förnyelse och utveckling i linje 

med transportpolitiska mål. 

Prioriterade FoI-områden 

För perioden 2018 – 2029 finns betydande osäkerhet för framtiden inom en så 

internationellt beroende verksamhet som sjöfarten. Samtidigt finns trots det några tydliga 

trender för var tyngdpunkten inom sjöfartsområdets FoI bör ligga och där snabb förändring 

kan förutses: 



 

• Sjöfartens digitalisering (maritim informatik, kommunikation, signalhantering, Sea 

Traffic Management, uppkopplad sjöfart, automatisering) 

• Human factors / människa-maskin interaktion och sjösäkerhet 

• Klimatneutrala lösningar, energieffektivisering och miljöförbättringar 

• Integrering av sjöfarten i ett sammanhållet transportsystem och externa förutsättningar.  

Testbäddar och simulatorkapacitet   

God simulatorkapacitet och testning av nya koncept är en förutsättning att minska risker för 

liv, egendom och miljö. Demonstrationsplattformar och behovet av kapacitet för testning 

driver på utvecklingen av myndighetens simulatorcenter i Göteborg som hittills varit 

instrumentellt i etablerandet av det Europeiska simulatornätverket (EMSN). 

Sjöfartsverket har tagit steg i arbetet med att analysera möjligheterna av att etablera en 

nationell infrastruktur – Nationell simulator testbädd, som har till huvuduppgift att stödja 

innovation, utveckling och praktisk forskning inom det maritima området. Maritim 

Demoplats Sverige (MADS) är ett initiativ taget av Sjöfartsverket inom ramen för 

Vinnovas Verklighetslabb där idén är att skapa att sammanhållet testsystem från 

simulatormiljön till verkliga tester i en sjöfartsinfrastruktur med farleder, utprickning, 

sjökartor, landcentraler, Vessel Traffic Service (VTS) och fartyg. Sjöfartsverket har på sin 

sida möjlighet att tillgängliggöra sin maritima infrastruktur för FoI-

demonstrationsverksamhet, något som på sikt kan bidra till att stärka svensk 

konkurrenskraft inom sjöfartsområdet.  

Uppkopplade farleder. Behoven inom området farledsteknik har en tydlig inriktning mot 

innovation.  Sjöfartsverket driver på utvecklingen av ny teknik för både fysiska och virtuella 

hjälpmedel för sjösäkerhet och navigation. Sjöfartsverket arbetar nu fram ett förslag till 

innovationsprojekt som skulle kunna innebära en smärre revolution kring hur vi tänker 

kring sjöfartens infrastruktur, framför allt kring farledbelysning och fyrar. Projektet som 

utgår från svensk strategisk kompetens inom digitalisering är tänkt att i huvudsak 

finansieras via EU:s olika finansieringsmekanismer. 

Behov och potential för FoI inom Sjöfartsverkets ansvarsområde 

Det generella FoI-behovet inom sjöfartsområdet har, jämfört med andra trafikslag, varit 

gravt eftersatt under lång tid. För att kunna realisera sjöfartens potential krävs omfattande 

insatser för teknisk utveckling och förnyelse av fartygsystemet, sjöfartssystemet samt 

avseende sjöfartens roll i ett sammanhållet transportsystem. Behovet är således omfattande 

och akut om relevanta politiska mål ska vara uppnåeliga inom uppsatta tidsramar. Det ligger 

i Sjöfartsverkets uppdrag att den FoI som bedrivs ska handla om en tydlig satsning på 

sjöfartens trafikslagsegna utveckling. Dock ingår sjöfarten i ett sammanhållet 

transportsystem och den egna utvecklingen ska också tjäna som grund för en 

trafikslagsövergripande utveckling. 

Sjöfarten har till skillnad från flyg, järnväg och väg inga nationellt riktade program 

exempelvis i form av Strategiska Innovationsprogam (SIP), inte heller inom EU:s 

finansieringsmekanismer så som Shift2Rail. Det innebär att medlen genom Område 22, som 

ställs till sjöfartens förfogande genom Nationella åtgärdsplanen, för närvarande är den enda 



permanenta mekanismen för finansiering av FoI inom sjöfartsområdet. Därutöver är 

sjöfarten hänvisad till att söka medel utifrån de utlysningar som finansiärerna erbjuder. 

Sjöfartens behov av FoI för utveckling och förnyelse är fortsatt stora. Sjöfartsverket kommer 

i samarbete med industrin och akademin verka för att FoI inom sjöfartsområdet stärks 

genom ett fortsatt arbete genom EU via Horizon 2020, CEF och INTERREG och bidra till att 

sjöfarten nationellt får tillgång till finansiering via nationella program. 

Ambitionsnivåer - från Nuvarande nivå och Önskad nivå till Hög nivå 

Nuvarande anslagsnivå ca 60 miljoner/år har visat sig vara för låg sett mot behoven och 

mot att behoven hos Transportstyrelsen och Trafikverket skall tillgodoses. Nivån gör det 

svårt att skapa förutsättningar för sjöfarten att utgöra ett alternativ till andra transportslag. 

Sjöfarten är fortsatt eftersatt och kommer med dagens nivå fortsatt att vara ett eftersatt 

område och bidrar inte fullt ut till det svenska transportsystemets förnyelse. 

Totalt resursbehov För SjöVs 

ansvarsområde 

År/Ambitionsnivå 

2018 

(mnkr) 

2019 

(mnkr) 

2020 

(mnkr) 

2021-2029 

(mnkr) 

Ambitionsnivå 1 105 105 105 125 

Ambitionsnivå 2 150 150 150 150 

Ambitionsnivå 3 200 200 200 200 

Ambitionsnivå 1 – en önskad basnivå. Sjöfarten utvecklas och förnyas långsamt. Viktiga 

kompetensområden hålls vid liv men utvecklas inte. Olika FoI-samarbeten, nationellt och 

inom EU, utvecklas långsamt eftersom fokus måste hållas bara på de mest prioriterade 

områdena. Samarbetet med industrin blir fortsatt begränsat. Utväxlingen genom EU kan 

ökas. Demonstrationsverksamheten på sparlåga. Konkurrenskraften stärks. 

Ambitionsnivå 2 – en önskad mellannivå. Sjöfarten utvecklas och förnyas där samverkan 

med program möjliggörs. Samverkan med industrin, institut och akademi fungerar väl. 

Prioriterade områden kan ges stöd och nuvarande och framtida utmaningar kan adresseras.  

Det som anses mest prioriterat och är de stora utmaningarna kan ges ett rimligt stöd. 

Programsamverkan möjliggörs. Konkurrenskraften stärks, jobb skapas. 

Ambitionsnivå 3 – en rejäl satsning på ett eftersatt trafikslag. Möjlighet ges för mer 

genomgripande integration av sjöfart, hamnar och utveckling av kust- och inlandssjöfart. 

  



 

Inspel från Luftfartsverket  

Utmaningar och möjligheter för transportslagen 

Transportslagen står inför flera gemensamma möjligheter och utmaningar. En del är den 

snabba tekniska utveckling och inte minst digitaliseringen som snabbt och framgångsrikt 

implementeras avseende kritisk infrastruktur och de operativa transportsystemen. Den 

traditionella IT miljön och den Operativa miljön (OT) närmar sig varandra i form av 

gemensamma komponenter och synergier. Den operativa miljön utrustas med mer och mer 

små smarta sensorer och lokala styrsystem som gör att vi kan övervaka och styra fordon, 

farkoster och elektroniska enheter på ett helt nytt sätt. Det skapar möjligheter för enheter 

att kommunicera med varandra och att styra varandra. Det bidrar till sänkta kostnader, 

ökad säkerhet, mindre miljöpåverkan samt en ökad upplevelse och effektivitet för 

resenärerna. Digitalisering i form av Artificiell Intelligens tillsammans med sensorer och 

övervakningssystem skapar förutsättning för fjärrstyrning och även autonoma fordon och 

farkoster men även att monotona arbetsuppgifter kan ersättas och användare kan få bättre 

beslutsstöd.  

Den snabba tekniska utvecklingen och att många kritiska enheter är uppkopplade till 

gemensamma nätverk, som ofta drivs av kommersiella leverantörer, gör också den tekniska 

infrastrukturen mer sårbar. Vidare så accepterar vi som samhälle och medborgare mindre 

och mindre av störningar. Vi måste hitta sätt att bygga en hållbar infrastruktur samtidigt 

som vi måste sänka kostnaderna och minska miljöpåverkan. Det är en stor utmaning. Vidare 

ökar risken för cyber attacker och vi måste hitta nya sätt att skydda vår infrastruktur. 

Tekniken skapar också ökade möjligheter till att sänka kostnader och att skapa bättre 

förutsättningar för att dela information genom standardiserade arkitekturer, 

transportslagsövergripande tekniska lösningar som gemensamma robusta datanätverk och 

molnlösningar samt gemensamma datacentraler. Den snabba utvecklingen ställer ökade 

krav på användare. Det blir därför viktigt att bygga upp test och demonstrationsplattformar 

för att testa komplexa systems totalfunktion men också för att tidigt kunna involvera 

användarna. De nya lösningarna skapar förutsättningar för att kunna optimera 

transportflöden från dörr till dörr. Transportområdet ligger i form av digitalisering efter 

flera andra branscher och har en stor utvecklingspotential som kan tillvaratas genom ökade 

satsningar på forskning och innovation. En annan viktig del i detta blir att skapa nya typer 

av samarbeten mellan flera aktörer. 

Utmaningar och möjligheter för luftfarten 

Flyget är viktigt för medborgare och företag, inte minst för att vi anses vara Europas 

Norrland och har ett avlångt land vi vill stödja med konkurrenskraftig och hållbar 

transportinfrastruktur.   

Forskning och innovation kopplat till transporter och infrastruktur är en allt viktigare 

förutsättning för att Sverige ska lyckas med sin ambition och vision avseende hållbarhet och 

miljö, för att stärka konkurrenskraften och skapa arbetstillfällen.  Konkurrenskraft och 

tillgänglighet kräver och behöver infrastruktur och transporter – hållbara transporter och 

hållbar infrastruktur. Mycket av de stora Europeiska forskningsprogrammen syftar till att 

utveckla flygnätverket i Europa men betyder inte alltid optimala lösningar för Sverige och 

andra medelstora och mindre nationer. Att vara med och driva och tillgodogöra sig av den 



tekniska och operativa utvecklingen i form av forskning och Innovation är en förutsättning 

för en konkurrenskraftig och hållbar svensk luftfart. 

Trafikvolymerna ökar i Europa och Sverige och det ställer krav på ökad kapacitet samtidigt 

som vi vill bygga ett hållbart samhälle med minskad miljöpåverkan. Ökad kapacitet ställer 

krav på ökad säkerhet.  Som medborgare prioriterar vi låga biljettpriser det vill säga vi måste 

även sänka kostnaderna. Sverige är med i Singel European Sky (SES) programmet och vi har 

förbundit oss till att uppfylla mätetal avseende sänkta kostnader, ökad kapacitet, minskad 

miljöpåverkan och ökad säkerhet. Det är en stor utmaning att möta alla kraven och de 

viktigaste delarna för detta utgörs av nya tekniska lösningar och digitalisering, nya 

arbetsmetoder samt tekniska lösningar som skapar möjligheter att samarbeta och dela på 

infrastruktur och kostnader inom och mellan nationer. Luftfartsverket (LFV) är här med i 

och driver flera samarbeten som är unika och som bygger på att dela på infrastruktur och 

utveckling av denna. LFV är i Sverige inte bara ansvariga för den civila flygtrafikledningen 

utan även den militära i alla beredskapslägen. För att kunna dra fördel av den civila 

utvecklingen i form av att dela på infrastruktur och data så måste militära krav parallellt 

kunna säkerställas. Det är en utmaning som kräver forskning och innovation. Vi blir vidare 

som samhälle och medborgare mer och mer känsliga för störningar i flygtrafiken, samtidigt 

som riskerna med ny teknik och användandet av allmänna kommersiella lösningar ökar. 

Digitaliseringen skapar stora möjligheter men även risker avseende infrastrukturens 

robusthet och nya hot som Cyber attacker.  Inom Europa bedrivs gemensam forskning och 

innovation inom SESAR programmet, en del av SES, som syftar till att utveckla nya sätt att 

arbeta på och nya digitaliserade tekniska lösningar som sänker kostnaderna, ökar 

säkerheten, minskar miljöpåverkan och ökar kapaciteten i det Europeiska flygnätverket. 

SESAR täcker inte allt och det är viktigt att vi bedriver kompletterande forskning för att 

anpassa SESAR resultat till svenska förhållanden och för att komplettera. SESAR fokuserar 

på hela det Europeiska nätverket och inte på lokalt anpassade lösningar. Den nya tekniken 

medger också inom luftfarten att regulator, flygbolag, flygplatser och ANSP kan samarbeta 

på helt nya sätt och skapa nya verksamhetsnyttor. Därför är tvär funktionell FoI viktigt. 

Sverige har ett gammalt luftrum som med ökande trafikvolymer kräver en omkonstruktion 

vilket också skulle bidra till effektivitet, minskad miljöpåverkan och ökad säkerhet. Nytt 

luftrum kräver också ny teknik för maximal effekt. Sammanfattningsvis så är FoI en 

grundförutsättning för att kunna tillgodogöra sig alla nya möjligheter som tekniken medger 

för att bygga ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. 

Digitaliseringen- möjligheter och risker. Luftfarten, flyget och flygtrafikledningen 

digitaliseras i en allt snabbare takt. Ny teknik ger förutsättningar för att förbättra säkerhet, 

kapacitet och effektivitet. Ny teknik ger också helt nya möjligheter för luftfarten. Tjänster 

kan utföras på helt andra sätt än tidigare, med ökad kvalitet och till lägre kostnad som 

resultat. I digitaliseringens spår ser vi också en ökad informationsdelning mellan luftfartens 

aktörer. Tillgång till rätt information för rätt aktör vid rätt tidpunkt är nyckeln för att varje 

aktör skall kunna fatta rätt beslut och bidra till en säker, effektivt och hållbar flygtrafik. 

Digitalisering och det ökande informationsbehovet ökar också riskerna för att information 

används eller förvanskas av tredje part i syfte att skada verksamheten och samhället. (Cyber 

Security). Detta är ett viktigt område för fortsatt forskningen.  

Flyget och infrastrukturen – säkerhet och robusthet. Flyget är sedan begynnelsen 

en starkt reglerad verksamhet med mycket stort fokus på säkerhet. Avreglering och ökad 

konkurrens leder till en mer fragmenterad marknad där antalet specialiserade aktörer (med 

ett smalt verksamhetsområde) ökar medan helhetsleverantörerna blir färre och färre. Kravet 



 

på minskade leveranskostnader är mycket starkt och leder bl.a. till att flygtrafikledningen 

hyr kommunikationsförbindelser istället för att fullt ut äga infrastrukturen. Detta har 

resulterat i ett antal problem då robusthet i kommunikationen inte varit tillfredställande. 

Samhällskritiska funktioner och verksamheter, som exempelvis flygtrafikledningen behöver 

säkerställa robust funktion. Störningar i infrastrukturen får stora negativa konsekvenser för 

flygtrafiken med inställda avgångar och kraftiga förseningar som följd. Säkerhet och 

robusthet i infrastrukturen är ett viktigt forskningsområde. 

FOI Kluster – centrala forskningsområden 

Modernisering av svenskt luftrum 

Grundstrukturen i dagens luftrum konstruerades 1995, sedan dess har enbart mindre 

justeringar genomförts. Det finns ett stort behov av att modernisera luftrummet utifrån ett 

helhetsperspektiv för att fullt ut tillgodose den tekniska och operativa utvecklingen sedan 

dess samt i största möjliga mån ta höjd för framtida behov. Ett väl konstruerat luftrum är en 

förutsättning för att nå hög säkerhet, kapacitet och effektivitet samt minimal miljöpåverkan. 

Hållbart flyg 

Utveckling av teknik och metoder för att förbättra informationsutbytet mellan flygplan och 

marksystem och på så vis öka predikterbarheten i flygtrafiken med optimerade ankomst- 

och avgångsflöden för hög kapacitet, lägre bränslekostnad för flygbolag och minsta möjliga 

miljöpåverkan som resultat.  Framtagning av stödsystem och automatik i flygtrafiksystem 

för att möjliggöra energieffektiva in- och utflygningar till och från våra flygplatser med 

bibehållen eller ökad säkerhet och kapacitet. Forskning och utveckling kring Total Airport 

Management som innefattar effektiva och hållbara processer för hantering av flygplan på 

marken mellan ankomst och avgång för flygbolagen och underleverantörerna. Vidare ingår i 

Total Airport Management informationsdelningssystem mellan flygtrafik och annan trafik 

samt adaptiv styrning av passargerarflöden för ökad kundkvalitet. 

Informationshantering och informationstjänster inom ATM systemet 

Standardisering av arkitekturer och gränssnitt (SWIM) mellan system kommer att skapa en 

bas för helt nya applikationer och informationstjänster samt helt nya sätt att arbeta med 

flygtrafikledning och optimering av flödet för alla aktörer i den Europeiska flygtrafiken. 

ATM systemet och dess informationsdelning är idag begränsad och bygger i hög grad på 

gamla systemlösningar som har vidareutvecklats genom åren. Detta leder till höga drift- och 

underhållskostnader. Utvecklingen har precis påbörjats och kommer att påverka människor 

och system och det finns ett stort behov av fortsatt arbetet med forskning och utveckling 

avseende modeller och informationstjänster för effektivt och säkert informationsutbyte 

mellan ATM aktörerna.  

Automation i ATM systemet för ökad säkerhet och effektivitet. 

Människan har haft en central roll inom flygtrafikledning sedan staten. Arbetet har varit, 

och är delvis fortfarande ett hantverk. Nivån av automatiska processer och automation i 

flygtrafikledningssystemet är fortfarande relativt låg i jämförelse med andra mindre 

säkerhetskritiska branscher. Viktiga forskningsfrågor är Hur skall automationen och 



gränssnitten mellan människa- maskin designas för att maximalt öka säkerhet, kapacitet 

och effektivitet?  

FOI instrument – förutsättningar för framgångsrik forskning  

• Relevanta och realistiska valideringsmiljöer för ökad kvalitet i forskningen. 

• Kompetenssäkring och modell för genomförande av forskningsverksamheten. 

• Demonstrationsmiljöer - arena för att möta användare, regulator och beslutsfattare 

Samverkansmodeller i forskningen - nationellt och internationellt, trippel helix (industri, 

myndighet, akademi), nya konstellationer med SME:s och startups samt benchmarking 

mot andra branscher för att tidigt få influenser och möta trendutveckling. 

• Modernisering av regelverk- forskning i samverkan med regulatorn för att effektiv 

forskning samt minimal Time To Market. 

Resursbehov 

Luftfarten står inför mycket stora utmaningar och resursbehovet är därför stort. Under de 

senaste åren har finansieringen av luftfartsforskning legat under en kritisk nivå, vilket inte 

möjliggjort att vi kunnat möta utmaningarna med rätt omfattning av forskningen.  

Luftfarten behöver kraftsamla forskningen inom områdena 1) Säker och robust 

flyginfrastruktur, 2) Digitaliseringens effekter (möjligheter och risker) samt 3) 

modernisering av luftrum och hållbar luftfart. Vidare krävs satsningar på forsknings- och 

demonstrationsmiljöer, internationell forskningssamverkan för hemtagning och anpassning 

av forskningsresultat för svenskt luftrum samt trafikslagsövergripande forskningssamverkan 

nationellt.  

Dagens anslagsnivå mot luftfartsområdet (53 mkr) är alldeles för låg för att ge tillräcklig 

effekt. För att adressera de stora utmaningarna krävs förutom kraftigt utökade resurser 

också ett bredare engagemang från luftfartens olika aktörer. För att nå önskade effekter 

inom luftfarten behöver 100-200 mkr per år avsättas för forskning. 
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