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FoI-året 2020 i korthet 

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

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

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

sjöfartsområdet och luftfartsområdet.  

Verksamhetsvolymen för FoI har ökat under 2020 trots att covid-19-pandemin 

inneburit en hel del utmaningar. Leveranserna omfattar ny kunskap, innovativa 

lösningar och fördjupad samverkan mellan transportområdets aktörer. FoI-

verksamheten är central för Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter, men den är 

också viktig för kunskapsuppbyggnaden hos akademin, näringslivet och andra 

myndigheter. Nedanstående bild visar exempel på vad som genomförts under 

verksamhetsåret 2020. 

 

Trafikverkets FoI omfattar stora delar av innovationskedjan - från tillämpad forskning 

till demonstration och test av system. Vår FoI styrs genom tematiska portföljer, se figur 

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

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

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

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

ramprogrammet Horisont 2020, där Shift2Rail inom järnvägsområdet och SESAR inom 

luftfartsområdet ingår.  
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Inriktningen i Nationell plan vägleder 

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

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

program som startats från 2018 och framåt.   

 Omställning till ett 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  

Närmare hälften av projekten som startats, se diagram nedan, bidrar till området 

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

hela Trafikverkets verksamhetsvolym, där vidmakthållande och byggande av statlig väg 

och järnväg dominerar. Det är relativt få projekt som har startat inom området ”Ett 

jämställt och inkluderande transportsystem för land och stad”, men en ökning har skett 

under 2019 och 2020. Vidare ser vi en tydlig ökning av projekt inom området ”Ett 

effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare”. Vår 

samlade bedömning av fördelningen av startade projekt mellan de prioriterade FoI-

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

forskningsbehov som vi bedömer finns.  

 

Exempel på nystartade projekt per prioriterat FoI-område 

Omställning till ett fossilfritt transportsystem. Syftet med merparten av projekten som 

adresserar detta område är att ta fram ny kunskap, effektsamband, metoder, prognos- 

eller tillståndsmodeller som kan användas som beslutsstöd, främst för att planera för en 

framtida transportinfrastruktur med minskad klimatpåverkan. Miljöpåverkan såsom 

emissioner (luft och buller) från fartyg och flyg studeras i ett antal projekt. I en förstudie 

studeras potentialer för bioflygbränsle. Ytterligare exempel på projekt är överflyttning av 

gods till närsjöfart, omställning till elbussar, artrika vägkanter, elektrifierad 

infrastrukturbyggnation samt behov av laddinfrastruktur för lätta och tunga fordon i 

Sverige. 
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Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället. Syftet med merparten av 

projekten är att ta fram ny kunskap, metoder och modeller som Trafikverket, och dess 

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

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

kunna mäta och prediktera tillstånd/tillståndsutveckling samt att förbättra 

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

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

exempelvis AI för tillståndsbaserat underhåll och förbättrad digital tvilling för befintlig 

betongstruktur. En robust infrastruktur ska vara säker att använda och flera projekt 

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

Exempelvis ökad kunskap om åtgärder för att förhindra obehöriga i spår, nya lösningar 

som ökar säkerheten vid obevakade plankorsningar samt effekter av drift- och 

underhållsåtgärder på cyklisters beteende.   

Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare. Syftet 

med merparten av projekten är att ta fram ny kunskap, modeller och metoder som kan 

användas som beslutsstöd, främst för att planera för framtidens transportsystem. 

Exempel på frågor som studeras är restidsfunktioner, systemeffekter av HCT (High 

Capacity Transport), godsleveranser under den sista milen med självkörande fordon, 

kombinerad mobilitet mellan cykel och kollektivtrafik för regional arbetspendling, 

coronakrisens effekter på persontrafikresor med fokus på kollektivtrafiken samt den 

digitala handelns utveckling och dess påverkan på den statliga infrastrukturen.  

Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad. Det sker en 

successiv ökning av projekt inom detta område. Syftet med projekten är främst att öka 

kunskapen inom relativt outforskade områden. Några exempel på projekt är ökad 

kunskap om jämställdhet inom mobilitet, självkörande fordon på landsbygder, el-flyg 

och drönare i samhällets tjänst, förtätning av stationsnära områden för god 

tillgänglighet, modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social 

hållbarhet samt tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med 

funktionsnedsättningar.   

Vi utvecklar våra arbetssätt 

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

 Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden                               

 Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer  

 Särskild satsning på test och demonstration  

 Större fokus på förkommersiell upphandling 

Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden innebär att 

Trafikverket kommer överens med FoI-utförare om ett långsiktigt program för att säkra 

kunskapsutveckling inom ett område. Vi prövar löpande behovet och initierar program. 

Ett exempel som har förberetts under 2020 och som startar 2021 är så kallade 

excellensområden inom järnvägsteknik. Vi utreder behovet av ytterligare program 

exempelvis inom vägteknik. 
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Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer gör 

vi för att öka samverkan med andra aktörer och få ökad kraft i gemensamma satsningar. 

Trafikverket deltar i ett stort antal samarbeten, i olika former. Exempel på sådana 

samarbeten är Drive Sweden, InfraSweden, FFI (fordonsforskningsprogrammet) och 

Shift2Rail. Trafikverket är efterfrågade i dessa sammanhang och genom en aktiv 

medverkan kan vi såväl påverka inriktningen som hämta hem kunskap.  

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

ligger närmare nyttiggörande. Under 2020 hade vi ett 80-tal sådana FoI-projekt 

pågående och Trafikverket medverkar i ökad utsträckning i systemdemonstrationer. Det 

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

prövas i ett större sammanhang med större komplexitet som också omfattar 

affärsmodeller, regelverk mm. Exempelvis demonstrationer av olika elvägskoncept och 

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

vägtransporter). Under 2020 prioriterades sex av fjorton inlämnade förslag på 

systemdemonstrationer varav fyra av dem har startat upp; broinspektion med hjälp av 

drönare, laserscannad järnvägsanläggning, trafikstyra väg via befintliga eko-system samt 

digitaliserat beslutsstöd för järnväg. 

Större fokus på förkommersiell upphandling innebär att nyttja omvärldens 

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

kommersiell användning. Vår första förkommersiella upphandling avsåg elvägar 2017. 

Därefter har följande genomförts; inspektion av bärlinor, ljudstyrda friskluftsventiler, 

big data inom vägtrafikdata, fossilfritt godstransportsystem, hållbar sjöfart, aktivt 

resande (nya lösningar för säkrare gång, cykel och kollektivtrafikresande) samt varning 

för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar. 
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Verksamheten i siffror  

Under året satsades 710 miljoner kronor fördelat på 675 projekt, varav 302 projekt 

påbörjades och 224 projekt avslutades. Ökningen av verksamhetsvolym och antalet 

projekt förklaras av höjda anslag. Cirka 94 procent av de påbörjade projekten redovisar 

att jämställdhetsaspekter har beaktats i projektets innehåll och organisation.  

 

Portfölj/område 
miljoner kronor 

Verksamhets-
volym 2020 
(kostnader) 

Utfall 2020 
(kostnader & 

intäkter) 
Intäkter 2020 

Verksamhets- 
volym 2019 

Verksamhets- 
volym 2018 

Planera 155 137 -19 111 125 

Vidmakthålla 138 99 -39 124 102 

Möjliggöra 38 38   24 20 

Bygga 109 108 -0,7 82 83 

Strategiska initiativ 102 102   102 97 

Sjöfart 94 94   55 55 

Luftfart 73 73 -0,2 57 57 

Summa 710 650 -59 555 539 

 

 

Pågående projekt  
antal per portfölj 

2020 2019 2018 

Planera 162 135 141 

Vidmakthålla 73 87 88 

Möjliggöra 49 41 37 

Bygga 236 205 188 

Strategiska initiativ 41 26 21 

Sjöfart 61 40 53 

Luftfart 53 42 34 

Summa 675 576 562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Trafikslag1 
Verksamhetsvolym  
miljoner kronor 

2020 2019 2018 

Trafikslags- 
övergripande 

175 131 111 

Väg 180 157 187 

Järnväg 191 156 132 

Sjöfart 95 55 54 

Luftfart 69 55 55 

Summa 710 555 539 



Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en 

hållbar utveckling av samhället FoI-portfölj Planera  

 

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

infrastrukturen omfattande alla trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart och luftfart samt delar av den 

digitala infrastrukturen) samt planeringen av väg- och järnvägssystemen på kort och lång sikt. På kort 

sikt så att planeringen möter behovet av inflytande och delaktighet. På längre sikt så att planeringen 

ges ett ökat fokus på och bidrag för tillgänglighet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart 

samhälle. Resultatet ska bidra till att utveckla underlagen för effektiviteten i planeringen samt 

samverkansformerna för en ökad integrering av transportsystemets alla delar i samhällsutvecklingen. 

 
Exempel på startade projekt  
Projektet Framtidsscenarier inom transportområdet (FRITO), handlar om att vid 

större samhällsomfattande kriser samt vid höjd beredskap är det mycket viktigt att ha 

väl fungerande transportsystem, både för det civila samhällets behov och för att kunna 

stödja Försvarsmakten i dess uppdrag. Projektets syfte är att stödja kunskaps-

utveckling, framtagande av nya metoder och verktyg, samt skapa underlag för 

efterföljande analyser för ökad robusthet och resiliens inom transportområdet, genom 

att ta fram och beskriva ett antal tänkbara framtidsscenarier. Målet är att ta fram 4-8 

framtidsscenarier som är skalbara, täcker olika geografiska områden, såväl städer som 

landsbygd, samt inkluderar flera olika transportslag. 

Exempel på avslutade projekt   
Projektet Funktionshindrade barns mobilitet  har studerat möjligheter och 

begränsningar som familjer med rullstolsburna barn har när det gäller resande – såväl 

dagligt resande som långväga sällanresande. Studierna baseras på intervjuer med 

föräldrar till rullstolsburna barn samt en enkätundersökning där dessa föräldrars 

upplevelser jämförs med föräldrar till barn utan funktionsnedsättning. Den ökade 

kunskapen är värdefull när barnkonsekvensanalyser genomförs inför åtgärder i 

transportsystemet. 

I projektet Konkurrensnytta land-sjö har överflyttningspotentialen mellan sjöfart och 

de landbaserade trafikslagen för godstransporter undersökts genom 

elasticitetsberäkningar. Sammantaget visar analysen att mellan 5 och 18 procent av 

vägtransportarbetet kunnat gå på sjö, men att den ekonomiskt uppnåbara potentialen 

högst sannolikt ligger i den lägre delen av intervallet. 

Projektet Tid för underhållsåtgärder i spår (schablontider) har studerat vilken tid i 

spåret som behövs för att genomföra olika typer av underhållsåtgärder. Studien visar 

att det är stor spridning i behovet av tid i spår, vilket gör det svårt att ta fram tydliga 

schablontider. Resultatet är ett viktigt underlag för planering av såväl tågtrafiken som 

underhållet och bidrar till bättre kapacitetsutnyttjande och tillförlitlighet i 

järnvägssystemet. 

 

 

 

 

 

 
 

FoI-samarbeten 

 Shift2Rail 

 Transportekonomi 

 KAJT - Kapacitet i 
järnvägstrafiken  

 SKR - Forsknings-
samarbete med Sveriges 
kommuner och Regioner  

 K2 - Nationellt 
kunskapscentrum för 
kollektivtrafik 

 LTS - logistik och 
transportstiftelsen 

 VIP- Virtual Imaging and 
Prototyping vid VTI 

 Viable cities  

-----------------------------
Portföljens största FoI-
utförare    

Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI 
KTH 
Lunds universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 

Kvinnor 3 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt  

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

 

En effektiv och modern 
myndighet

2%

En effektivare 
planeringsprocess

24%

En utvecklad planering för 
morgondagens hållbara 

transportsystem
44%

Stärkt samverkan i 
samhällsutvecklarrollen

1%

Utvecklad 
trafikslagsövergripande 

analys och tillämpning av 
fyrstegsprincipen

29%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 137 miljoner per målområde
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Utveckling av ett modernt och hållbart väg- och 
järnvägssystem samt effektivisering av underhållet  
FoI-portfölj Vidmakthålla  
 
Resultatet av den forskning som drivs i portföljen ska bidra till en mer proaktiv, hållbar och produktiv 

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

mellan fordon, infrastruktur, människa och omgivande miljö är viktiga komponenter. Underhålls-

åtgärder ska bygga på kunskap om anläggningarnas tillstånd vilket innebär att metoder och arbetssätt 

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

digitaliseringens möjligheter för mätning och analys av infrastrukturens tillstånd för ökat proaktivt 

anläggningsunderhåll. Tillförlitliga effektsamband spelar en viktig roll för underhållsplanering och 

uppföljning av genomförda åtgärder. Särskilt viktigt är att utveckla kunskapen kring 

underhållsåtgärders påverkan på hälsa, miljö, klimat samt att anpassa underhållsverksamheten till ett 

klimatanpassat och fossilfritt transportsystem. Ökad produktivitet kan uppnås genom att utveckla 

formerna för upphandling samt styrning och uppföljning av underhållsentreprenader. 

Exempel på startade projekt  

Projekten ”Blomsterlupin slåtterregim”, ”Blomsterlupin kontrollprogram” och ”Parkslide 

värme och grisar” är tre exempel från samarbetet med Naturvårdsverkets utlysning för 

arbetet med att bekämpa invasiva växtarter.   

 

Järnvägen består av en mängd komponenter spridda över en stor, ofta tämligen avlägsen och 

svåråtkomlig yta. Att inspektera och underhålla denna infrastruktur är därför svårt, 

tidskrävande och dyrt. Projektet Satellitövervakning av järnvägar med hjälp av InSAR 

(satellitradar) är en förstudie som tittar på tillståndsövervakning med hjälp av satelliter som 

är en relativt ny teknik och har en stor outnyttjad potential för drift- och 

underhållsapplikationer. Syftet är att det kan minska behovet av en del dyra och 

kapacitetskrävande inspektioner i fält, öka observationernas frekvens och täckning, ge bättre 

input för nedbrytningsmodeller, identifiera potentiellt riskabla och sårbara områden, och 

möjliggöra en bättre prioritering av underhållsarbetet. 

Exempel på avslutade projekt  
Projektet Utvärdering och uppföljning av sociala kontraktskrav fokuserade på 

uppföljningen av de sociala krav som ställs i väg- och järnvägskontrakt. Resultatet 

av projektet visar att det finns en medvetenhet bland inköpare och projektledare om 

de sociala kraven i kontrakten men att det behövs mer detaljkunskap. I det 

perspektivet kan också definitionen av sociala krav behöva ses över. Därutöver finns 

ett flertal utmaningar kopplade till uppföljningen av sociala kontraktskrav. 

Exempelvis kan det tydliggöras i kontraktshandlingar hur kraven ska följas upp. 

Vidare behöver det organisatoriska ansvaret för uppföljning tydliggöras, främst 

beträffande gränssnittet mellan inköpare och projektledare. Det är också viktigt att 

det finns tydliga och väl kommunicerade uppföljningsverktyg och att organisationen 

som ska genomföra uppföljning har den kunskap och det stöd som behövs. 

Beträffande sysselsättningskravet beräknas en lärlingsanställning ge störst 

samhällsekonomiskt resultat medan den anställningsformen är mer kostsam för 

leverantören jämfört med en vanlig anställning eller praktik.   

 

  

FoI-samarbeten 

 BVFF - Bana väg för 
framtiden  

 Shift2Rail 
 Järnvägsgruppen KTH 
 Charmec Chalmers 
 JVTC Järnvägstekniskt 

centrum vid Luleå 
tekniska universitet  

 Hanteringsmetoder för 
invasiva arter 

 ECO2  
 Industrisamarbetet 

Elkraft 
 Smarta Elnät   
 Infra Sweden 2030  
 SAFER 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare    

Chalmers tekniska högskola 

Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI 
Luleå tekniska universitet 
KTH 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 

Kvinnor 4 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt  

Portföljledare Stefan Kratz   
stefan.kratz@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-124 17 83 

Samlad kunskap om 
anläggningarnas tillstånd

70%

Ökad hänsyn till 
miljö och klimat

4%

Mer transparent 
underhållsplanering med 

tydliggjorda effekter
19%

Utvecklad beställarroll för ökad 
produktivitet och innovation

5%

Effektivare 
järnvägstransportsystem

2%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 99 miljoner per målområde
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Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor 

och transporter FoI-portfölj Möjliggöra  

Resultatet av den forskning som drivs i portföljens ska bidra till ökade förutsättningar för väl 

fungerande och säkra resor och transporter, såväl i städer som på landsbygd. Detta genom att skapa 

förutsättningar för ett robust och inkluderande transportsystem, och genom ökad samverkan och 

integration mellan trafikslagen. Den utveckling som sker inom digitalisering, automatisering och 

elektrifiering skapar även viktiga förutsättningar och möjligheter för att nå de transportpolitiska 

målen. Resultaten ska även bidra till en utveckling med minskade utsläpp av växthusgaser, genom 

utveckling av ett mer energieffektivt transportsystem. Resultaten ska kännetecknas av förmågor där 

väg- och järnvägssystemen används med så stor effektivitet och säkerhet som möjligt. Framkomlighet, 

punktlighet, kapacitetsutnyttjande och tillförlitlighet är centrala aspekter för att åstadkomma detta. 

Resultaten skall även kännetecknas av ett trafikslagsövergripande perspektiv och hur de olika 

trafikslagen påverkar och interagerar med varandra. Detta innebär att samordning med luftfarts- och 

sjöfartsområdena bör ske kring exempelvis, arbetssätt, metodstöd och teknikstöd för trafikledning. 

Exempel på startade projekt  

I dagens uppkopplade samhälle finns stora möjligheter till informationsutbyte och digital 

samverkan. För att dra nytta av digitaliseringen behövs strategier för 

informationsdelning som ger tydlighet i vilken data som bör delas, när och till vilka, för 

att kunna öka punktligheten. I projekten Station CDM och Yard CDM studerar man 

nyttjande av gemensamma tidsstämplar, i realtid, för estimerade och faktiska 

förflyttningar och status i operationer, synliggörs samtliga aktörers intentioner och 

faktiska prestationer. Tidsstämplarna blir där med viktiga byggstenar i en samlad 

lägesbild, där samtliga aktörer kan identifiera potentiella avvikelser mot plan och därmed 

öka sin planeringshorisont och möjliggöra åtgärder för omplanering på goda grunder.  

  
Även om Sveriges bussföretag och bussresearrangörer ligger i framkant i ett 

internationellt perspektiv när det gäller systematiskt trafiksäkerhetsarbete. Även om 

arbetet med tekniska lösningar för att höja trafiksäkerheten går framåt, går arbetet med 

att ta fram riktlinjer eller ledningssystem som stödjer bussföretag i att planera sina resor 

på ett säkrare sätt långsammare.  I projektet Säkerhetsstyrningssystem inom 

Bussbranschen utreda vilka förutsättningar det finns för att införa ett 

säkerhetsstyrningssystem inom bussbranschen och vilka säkerhetshöjande effekter det 

skulle kunna leda till.  

Exempel på avslutade projekt   
För en så bra trafikledning som möjligt i samband med incidenter behövs effektiva 

beslutsstöd för den operationella verksamheten på trafikcentralerna. Projektet CTR 

- Incidenters inverkan på kapacitet och trafikföring har tagit fram samband för hur 

olika typer av incidenter påverkar såväl kapacitet som trafik. Detta möjliggör 

analyser av olika principer för incidenthantering och beräkning av restid. Resultatet 

bidrar till förbättrad tillförlitlighet och kapacitet i vägtransportsystemet när 

incidenter inträffar. 

 

I samarbete med Transportstyrelsen och ett antal körskolor har en förstudie 

genomförts inom ramen för projektet Körsimulator i förarutbildning och 

förarprov. Bakgrunden till projektet var att Trafikverkets förarprov verksamhet sett 

en vikande grad av godkännande inom primärt behörighet klass B (personbil), 

vilket tros bl.a. hänga ihop med ett ökat chanstagande. En specifik teknik med 

potential att råda bot på en del av dessa problem är att använda körsimulatorer för 

att låta eleverna träna på specifika risksituationer som finns omkring vägarna, som 

t.ex. ett barn eller en älg springer över vägen.   

FoI-samarbeten 

 CTR - Centre for Traffic 
Research  

 KAJT - Kapacitet i 
järnvägstrafiken 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare    

Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI 
Linköpings universitet 
KTH 
RISE Research Institutes of 

Sweden AB 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 

Kvinnor 0 st 
Män 10 st  
 
-----------------------------------
Kontakt  
Portföljledare Jörgen Frohm  
jorgen.frohm@trafikverket.se   

Direktnummer: 010-123 54 28 

 

Optimerade trafikflöden
34%

Mer användbar 
trafikinformation & säkrare 

prognoser
24%

Effektivare 
hantering av 

störningar
36%

Säkrare och mer 
miljömedvetna förare

6%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 38 miljoner per målområde
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Investeringar i infrastruktur med fokus på tid, kostnad och 

innehåll FoI-portfölj Bygga 

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

till ett långsiktig hållbart och säkert transportsystem, liksom till en innovativ anläggningsbransch. 

Projekten kan handla om byggandet av infrastrukturanläggningar vilket avser planläggning, 

projektering, byggande och överlämnande av anläggning till drift och förvaltning. Kunskap som 

konkretiserar och stöttar arbetet med Agenda 2030 genom hela investeringsskedet är relevant för att 

uppnå hållbarhet.  

Exempel på startade projekt  

I projektet Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure 

studeras risker med förändringar i klimatet och hur det påverkar infrastrukturen. Ett exempel som 

studeras är erosion kring broar vid höga flöden. 

Exempel på avslutade projekt   
Betongkonstruktioner är platsgjutna eller uppbyggda av prefabricerade element. Båda 

metoderna kräver tillverkning av betongformar. Ett nytt alternativ som inte behöver 

betongformar är 3D-utskrift av betongen. Detta skulle minska kostnaderna avsevärt. Den 

fulla potentialen nås inte utan tillräcklig kontroll över härdningstiden, vilket är omöjligt 

med dagens teknik. Pilotprojektet RoboBet Robotiserad formlös betong har 

experimentellt verifierat ett nytt koncept som ger större kontroll över härdningstiden och 

hydratiseringen av Portlandcement. Projektet har gett grund för en framtida robotiserad 

produktionsteknik med 3D-utskrift av betongkonstruktioner. 

I projekt där stora krav ställs på sättningar, exempelvis vid byggande av nya stambanor, är 

det viktigt att med god precision kunna beräkna sättningar för bankar. Kunskapsluckor 

rörande sättningsberäkningar och tillhörande bestämning av materialparametrar för silt har 

identifierats i samband med projektering av nya infrastruktur-projektet Ostlänken. I 

projektet BIG Silt utveckling av metodik för parameter-bestämning och 

sättningsberäkning slås fast att fält- och laboratoriemetoder, liksom numeriska modeller 

och metoder, främst är utvecklade för leror eller sand och dessa har anpassats till silt, och 

då oftast i form av empiriska samband kalibrerade mot mätningar i fält. I studien har inte 

någon numerisk konstitutiv modell särskilt utvecklad för siltjordar påträffats. Numeriska 

modeller och deras möjligheter att kunna fånga siltjordars materialbeteende behöver 

verifieras, dels mot laboratorieförsök och dels mot storskaliga belastningar i fält. Behovet av 

fortsatt forskning är stort, inte minst skulle etablering av provbankar behöva genomföras 

för   uppföljning av rörelser och porvattenövertryck.  

 

           I projektet Dimensionering och utvärdering av permanent bergförstärkning med 

glasfiberbult utvärderades i vilken omfattning glasfiberbultar uppfyller kraven för 

permanent bergförstärkning. Förstärkning av tunnlar och bergrum utförs normalt 

med konventionell stålbult i kombination med sprutbetong. Stålets höga densitet 

medför att dessa bultar är relativt tunga samtidigt som installationen sker manuellt 

och kan innebära en risk ur arbetsmiljösynpunkt. Användning av glasfiberbultar 

skulle kunna reducera dessa problem eftersom deras densitet är cirka fyra gånger 

lägre än stål. Efter att ha studerat resultaten från forskning är slutsatsen att 

bergbultar av glasfiberarmerad plast i framtiden kan vara lämplig under vissa 

förhållanden, av bergmassor av bra kvalité där den förväntade brottmoden är 

blockinstabilitet och töjningen i bergmassan är begränsad. I dagsläget behövs 

ytterligare kunskap innan ett godkännande för användning av glasfiberbultar som 

permanent förstärkning bör ges. Orsaken till detta är att det existerar osäkerheter 

avseende den kombinerade effekten från statisk långtidsbelastning och inverkan  

från ex vatten och alkali.   

FoI-samarbeten 

 BEFO - Bergteknisk 
forskning 

 BBT - Byggnadsverk 

inom  transportsektorn  

 BIG - Bransch-
samverkan i grunden   

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare   
KTH  
Chalmers tekniska högskola 
Statens Väg och 
transportforskningsinstitut, VTI  

Luleå tekniska universitet 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 

Kvinnor 6 st 
Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt  

Portföljledare Fredrik Friberg   
fredrik.friberg@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 68 13 

 

Innovativt och 
effektivt 

infrastrukturby
ggande

61%

Långsiktigt kostnadseffektiva 
infrastrukturinvesteringar

18%

Säkerhet och 
trafiksäker 
utformning

8%

Klimat och miljö i 
byggprocessen

13%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 108 miljoner per målområde
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Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 108 miljoner per målområde
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Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet   
FoI-portfölj Sjöfartsområdet  

Portföljen inriktar sig på sjöfartens omedelbara och långsiktiga behov av FoI för en nödvändig 

förnyelse och utveckling i enlighet med de transportpolitiska målen. Behoven utgår främst från 

Trafikverkets, Sjöfartsverkets och Transportstyrelsen ansvarsområden inom sjöfart och förutsätter 

nära samverkan med Energimyndigheten i FoI-frågor där myndigheternas ansvarsområden 

överlappar.  

Exempel på startade projekt  

Sjöfarten behöver öka takten i arbetet med att minska klimatutsläppen. EU-

kommissionen har lyft upp möjligheten att införa sjöfarten i det europeiska 

handelssystemet för utsläppsrätter (EU ETS). Projektet EU Emission Trading System - 

impacts of including maritime transports kommer analysera vilka konsekvenser olika 

utformningar av sjöfartens inkluderande kan få för sjöfartssektorn i Europa, för den 

svenska transportnäringen och primärt för utsläppen på klimat och luftföroreningar från 

den inkluderade sjöfarten. 

Utvecklingen inom digitalisering och automation har stor potential att bidra till hållbar 
och säker sjöfart. I projekt Referensdata och algoritmer för utveckling av smarta fartyg 
är målet att är att bygga upp ett maritimt referensdataset bestående av sensordata som 
beskriver fartygets omgivande miljö, tillsammans med öppna referensalgoritmer för 
innovativ navigationsteknik. Projektresultaten kommer att fungera som en viktig 
infrastruktur för vidare forskning, utveckling och test av sensorfunktioner för framtida 
smarta fartyg.  

Exempel på avslutade projekt   
I yrkessjöfart är hög fart och förmåga att operera i svåra sjöförhållanden 

en utmaning för besättningen. En del av fartygssystemets funktion är 

samspelet mellan besättningens arbetsförhållanden och fartygets styrka 

avgörande för systemets prestanda. Doktorandprojektet Arbetsförhållande 

till sjöss – vibrationer och skrovbelastning med höghastighetsbåtar är ett 

led i strävan att fartyg där hög fart är en del av funktionen ska konstrueras 

så att både människan och farkosten kan bidra optimalt utan att 

någondera överbelastas eller underutnyttjas. Projektet har gett ökad 

kunskap om belastningssituationer och förbättrade analysmetoder av de 

operationella förhållandena för att förbättra sjösäkerheten och begränsa 

riskerna för personskador och skador på skrov och delsystem.  

En stor del av alla godstransporter till och från Sverige sker med fartyg. 

För att möjliggöra detta även vintertid erbjuds isbrytarassistans i 

Östersjön. Tidigare forskning rörande isbrytning och dess 

kringverksamheter har mestadels rört tekniska aspekter. Genom ett 

breddat fokus och ökad kunskap om mänskligt handlande har projekt 

Isnavigation belyst den roll interpersonell kommunikation har för säkra 

isbrytaroperationer. Projektet har studerat människans roll i strävan mot 

säkrare isbrytaroperationer och muntlig kommunikation mellan 

inblandade fartyg. Projektet har bedrivits inom ramen för 

doktorandutbildning.   

FoI-samarbeten 

 Hållbar Sjöfart 

 Nordic Energy 
Maritime Resrearch 
Program 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare 
Sjöfartsverket 
Chalmers tekniska 
universitet 

Wallenius Marine AB 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 
Kvinnor 3 st 
Män 5 st  
 
----------------------------------- 
Kontakt  

Portföljledare Charlott 
Andersson   
charlott.andersson@trafikverk
et.se   
Direktnummer: 010-123 11 13 

 

Klimat och miljö
27%

Digitalisering 
och automation

33%

Sjösäkerhet och 
social hållbarhet 

10%

Effektivare 
sjötransporter 

och infratruktur
16%

Övrigt (branschprogram och 
portföljadministration

14%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 94 miljoner per målområde

https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200909090621/home/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B63AA7365%2D6250%2D4656%2DB4E4%2DD614AEED1451%7D&ID=12&ContentTypeID=0x01008444765321A05845AE00C1449544FDC2
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200909090621/home/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B63AA7365%2D6250%2D4656%2DB4E4%2DD614AEED1451%7D&ID=12&ContentTypeID=0x01008444765321A05845AE00C1449544FDC2
https://arbetsrum.sp.trafikverket.se/sites/20200909090621/home/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B63AA7365%2D6250%2D4656%2DB4E4%2DD614AEED1451%7D&ID=12&ContentTypeID=0x01008444765321A05845AE00C1449544FDC2
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Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter   
FoI-portfölj Luftfartsområdet  

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

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

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

tillgängliga och hållbara flygtransporter samt bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås. 

Inriktningen utgår från LFV, Swedavias, Transportstyrelsen och Trafikverkets ansvarsområden samt 

underlag och initiativ från övriga intressenter som är verksamma inom luftfartsområdet.   

Exempel på startade projekt  

Projektet EDIS, El-flyg och Drönare I Samhällets tjänst fokuserar på användning av eldrivna 

drönare med stor räckvidd och med kapacitet för mycket höga hastigheter. Dessa egenskaper 

öppnar upp för nya användningsområden inom såväl räddningstjänsten som för mer 

rutinmässiga uppdrag som inom skogsindustrin. Genom att använda befintlig spetsteknologi i 

ännu obeprövade konstellationer är avsikten att, på ett ekonomiskt försvarbart sätt, demonstrera 

användning av drönare i samhällets tjänst. För att genomföra demonstrationerna krävs insatser 

inom inte bara drönarteknik och informationsinsamling utan projektet utmanar även frågor kring 

flygning Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), navigation, kommunikation, interaktion mellan 

drönare samt tillstånd och luftrumsfrågor. Projektet kan därmed lägga en grund för framtida 

forskning och utveckling av drönare, elflyg, hållbara transporter och samhällsfunktioner 

nödvändiga för en levande glesbygd. 

Kurvade inflygningar (med en teknik som kallas RNP AR) har en stor potential att effektivisera 

inflygningarna till en flygplats med bland annat minskad bränsleförbrukning och 

bullerexponering av boende som resultat. Projektet Beslutsstöd Kurvad Inflygning (BKI) har 

under 2020 utvecklat ett koncept för ett beslutstöd för att flygledare i högre grad ska kunna 

erbjuda piloten en kurvad RNP AR-inflygning. Utvecklingen inrymmer flera delkoncept som 

kommer att utvärderas genom användartester med flygledare i simulatormiljö under 2021. 

Utvecklingen av det delkoncept som tidigt ger flygledaren underlag för beslut bygger på ett antal 

relativt komplexa prediktioner och simulering av tänkbar händelseutveckling i ankomstflödet av 

flygtrafik, jämförelse av alternativa beslut och förslagsgenerering. Detta måste presenteras på ett 

sätt som är hanterbart i flygledarnas tidspressade arbetssituation. Andra delkoncept som 

utvecklas inom BKI ger flygledaren utökat visuellt stöd att bedöma och försäkra sig om att en 

specifik RNP AR-inflygning inte hamnar i konflikt med andra inflygningar. 

Exempel på avslutade projekt   
Projektet Den autonoma flygplatsen - Automated Vehicles for Airports (AVAP) har 

utvecklat genomförbara scenarier och demonstrerat hur fordonsautomation på ett 

säkert sätt kan bidra till minskade kostnader för mindre och medelstora flygplatser. 

Det handlar om autonoma och fjärrstyrda fordon för exempelvis gräsklippning av 

stråkytor på flygplatsen, snöröjning och sopning av banljus, mätning av rullbanans 

friktionsvärden, bevakning av yttre skalskydd med obemannat flyg samt identifiering 

av vilda djur inom flygplatsens område. 

Utredningsprocesser för säkerhet kan innehålla svaga områden så kallade blinda 

fläckar, dessa svagheter skymmer, fördunklar och kan undanhålla väsentliga fakta 

och därmed påverka utredningsresultatets relevans till det sämre. Projektet 

Systematisk Analys Operativa Avvikelser (SYSAN) har genom att systematiskt med 

en vetenskaplig metodik tillsammans med domänexpertis analyserat steg för steg 

svagheter, brister och ”blinda fläckar” i utredningsprocessen identifierats och 

åtgärder samt handlingsplan beskrivits.   

FoI-samarbeten 

 CSA - Centrum för 
hållbar 
flygledningsteknik 

 SESAR - Single 
European Sky ATM 
Research 

-------------------------------------
Portföljens största FoI-

utförare    
Luftfartsverket 
KTH 
Swedavia 
Chalmers tekniska högskola 
 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av 

Kvinnor 4 st 
Män 3 st  
 
-----------------------------------
Kontakt  

Portföljledare Lars Spångberg   
lars.spangberg@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 31 11 

 

Tillgängliga och 
effektiva flygvägar i ett 
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Tillgängliga och effektiva 
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Luftfarten i 
samhället

13%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 73 miljoner per målområde
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Övergripande och långsiktigt perspektiv samt strategiska 

samarbeten FoI-portfölj Strategiska initiativ 

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

kompetensutveckling och förbättrad förmåga att klara omställningen till en bättre tillgänglighet i ett hållbart 

samhälle. Portföljen har ett övergripande perspektiv över områden som är verksamhets- och 

gränsöverskridande och innefattar hela systemperspektivet samt områden som har ett längre tidsperspektiv än 

övriga portföljer.  

Exempel på startade projekt  

Självkörande eldriven stombuss på Tvärförbindelse Södertörn som syftar till att ge förslag på 

hur framtida självkörande el-bussar kan utnyttjas i en samhällsekonomiskt och klimatmässigt 

hållbar lösning för framtida kollektivtransporter i linje med Agenda 2030 målen. Arbetet 

genomförs som en fallstudie för Tvärförbindelse Södertörn, planerad till 2025-2030. Även om 

resultat utgår från en vägsträcka är ambitionen att fram generell kunskap och förslag på 

skalbara åtgärder lämpliga även till andra vägsträckningar.  

Erfarenheter visar att de som ska omsätta forskningsresultaten i faktisk verksamhet, ofta har 

svårt att ta till sig och sortera i den stora mängd rapporter som publiceras. För att vi ska få ut 

mer nytta av forskningen finns ett behov av att samla ihop och tolka forskningsresultat utifrån 

bredare frågeställningar. Projektet Synteser för stärkt omställningsförmåga ska testa en 

modell för att identifiera relevanta frågeställningar, producera synteser och föra dialog med 

berörda målgrupper. Detta ska bidra till en systematik för hur synteser inom transportområdet 

kan produceras och säkerställa att forskningsresultat når berörda tjänstemän och 

beslutsfattare. 

Exempel på avslutade projekt   
Smart mobilitet kräver smart governance. Den smarta mobiliteten behöver förankras i 

demokratiska principer och styras utifrån samhällets målsättningar. Istället för ett färdigt 

recept, lyfts i rapporten ett antal frågor som projektet anser att kommuner, regioner och statliga 

myndigheter bör ställa sig själva. Frågorna behandlar 1) vikten av att säkerställa grundläggande 

värden, 2) behovet av en tydlig spelplan, 3) samverkan mellan olika aktörer, 4) medborgarnas 

inblandning på andra sätt än bara som kunder, 5) vikten av organisatoriskt lärande, 6) att 

många av dagens styrmedel kommer vara relevanta även i en framtid med smart mobilitet, 7) att 

de också kan uppstå möjligheter till nya styrmedel, samt 8) att grundläggande styrprinciper kan 

komma att behöva ifrågasättas. 

Projektet Digitaliserade beslutsstöd - policy och praktik har resulterat i ett 

kunskapsunderlag som kan användas för att förstå digitaliseringens betydelse för 

transportsystemet och för att värdera nyttan med digitaliserade beslutsstöd som 

verktyg för att förbättra och utveckla styrningen i tre nivåer; idé- och policynivå, 

struktur- och processnivå; och individ- och gruppnivå. På policynivå ges väldigt lite 

uppmärksamhet till reflektion, ifrågasättande eller ens olika behov av eftertanke. 

Snarare skulle det kunna tolkas som att eftertanke ses som digital omognad. Studien 

hävdar att en poststrukturell kritisk analys kan hjälpa oss att bli mer sökande i 

förhållande till digitalisering, att hitta utrymmena som ger möjligheter. På struktur- 

och processnivå visas att en digital representation av verkligheten kan fungera som 

plattform för utbyte av information och genom caset järnväg har potential att styra 

mot ökad punktlighet. På individ- och gruppnivå visar studien bl.a. att där 

förändringsstöd har satts in tycks digitalisering har fungerat väl. 

 

 

FoI-samarbeten: 

 Fordonsstrategisk 
Forskning och 
Innovation – FFI  

 Triple F- Fossil free 
freight 

 Swedish Electromobility 
Center   

 NordFoU 
programstyrelse 

 Forum för innovationer 
inom transportsektorn 

 Transam  
 Drive Sweden SIP  
 CEDR   
 ERTRAC  
 ERRAC  
 CLOSER  
 Energieffektiva 

transportsystem  
programråd   

-------------------------------------
Portföljens största FoI-
utförare:    

Parter inom ramen för 
Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation (FFI) 
Lindholmen Science park 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB 
KTH 
----------------------------------- 
Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor: 5 st 

Män 7 st  
-----------------------------------
Kontakt:  

Portföljledare Einar Tufvesson  
einar.tufvesson@trafikverket.se   
Direktnummer: 010-123 65 50 

 

Fordonsstrategis
k forskning och 
innovation FFI

52%

Ett fossilfritt 
transportsystem

18%

Ny teknik och 
systemlösningar i ett 

hållbart samhälle
17%

Framtidens 
tillgänlighet i stad och 

land
9%

Stärkt 
omställningsförmåga i 

transportsektorn
4%

Procentuell fördelning av portföljens 
utfall 102 miljoner per målområde
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