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Förord 
Trafikverket ansvarar enligt ITS-förordningen för att ta fram underlag för den svenska 
rapporteringen enligt ITS-direktivet. Denna omvärldsbevakning har tagits fram för att 
utgöra ett underlag till kommande medlemsstatsrapportering av Sveriges framdrift inom 
ITS-direktivets (2010/40/EU) område. Denna rapport är den första i sitt slag med avsikten 
att den ska uppdateras årligen med de projekt och aktiviteter med svensk delaktighet som 
bidrar till uppfyllandet av ITS-direktivets ambitioner i det svenska transportsystemet. Målet 
har varit att fånga aktiviteter inom direktivets prioriterade områden med viss storlek och 
mognadsgrad. Rapporten är säkerligen inte fullständig men avsikten är att utveckla 
omvärldsbevakningen succesivt i kommande versioner och att rapporten kan ge en överblick 
över pågående eller nyligen avslutade aktiviteter.  

 

 

Borlänge i november 2021 

Petter Åsman, chef enhet Gods och ITS, Planering, Trafikverket 
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Sammanfattning 
Denna omvärldsbevakning har tagits fram för att utgöra ett underlag till kommande 
medlemsstatsrapportering av Sveriges framdrift inom ITS-direktivets (2010/40/EU). 
Pågående projekt och aktiviteter med svensk delaktighet, en budget på över en miljon 
kronor och hög teknologisk mognadsgrad inom ITS-området har eftersökts och samlats in 
med hjälp utav digitala sökverktyg och samtal med experter på Trafikverket. 

ITS-direktivet innehåller fyra prioriterade områden. Alla identifierade projekt och 
aktiviteter har kategoriserats efter de prioriterade områden i ITS-direktivet som det primärt 
bedömts ha koppling till. Sekundär kategorisering har gjorts då aktiviteten bedömts ha 
koppling till något ytterligare av de prioriterade områdena. 

73 projekt och aktiviteter har identifierats och presenteras i rapporten. Av dessa har flest 
bedömts ha kopplingar till prioriterat område II ”Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning 
och hantering av godstransporter”, följt av prioriterat område I ”Optimal användning av 
väg-, trafik- och resedata”.  

Rapporten är disponerad så att projekten och aktiviteterna presenteras i ett avsnitt för det 
prioriterade område de primärt har koppling till. I rapporten redovisas svenska projekt och 
aktiviteter för att förtydliga Sveriges framdrift inom ITS-direktivets områden. 
Internationella projekt och aktiviteter med svensk delaktighet redovisas i separat.  

Insamlingen av information genom digitala källor har kunnat utföras på ett förhållandevis 
systematiskt sätt. Samtalen med experter har varit givande för att få en mer detaljerad bild 
och förklaringar av vissa projekts innebörd och syfte. Kategorisering av projekt och 
aktiviteter har genomförts utifrån en subjektiv bedömning, vilket innebär att resultatet inte 
är heltäckande. Främsta svårighet har varit att härleda budget och finansiering. 
Sammantaget har detta gett ett resultat från vilket generella slutsatser som kan dras och 
som uppfyller syftet med omvärldsbevakningen.   
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Begreppsförklaringar 
Uppkopplad och Automatiserad Mobilitet – Connected and Automated Mobility 
(CAM) beskriver uppkopplade- och/eller självkörande fordon som kan guida sig själva utan 
mänskligt ingripande. 

Delegerade akter – Delegerade akter är icke-lagstiftningsakter som antas av Europeiska 
kommissionen för att ändra eller komplettera lagstiftning. 

Direktiv – Rättsakt som EU kan använda sig av för att uppnå de övergripande målen i EU-
fördragen. I ett direktiv sätts de mål som ska uppnås av medlemsländerna. Tillvägagångsätt 
för måluppfyllnad avgörs däremot av länderna själva. 

Intermodalitet – Begrepp inom transport för att förklara när fraktning av gods sker 
mellan flera transportsätt och trafikslag.  

ITS – En förkortning för intelligenta transportsystem. Samlingsnamn för 
informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem. 

C-ITS - Cooperative Intelligent Transport Systems. Tekniken möjliggör för fordon att ”tala” 
med varandra, med infrastrukturen eller med andra vägtrafikanter. 

ITS-direktivet – I rapporten används detta namn för att åsyfta det direktiv vars 
fullständiga namn är ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 
2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet 
och för gränssnitt mot andra transportslag”. 

Living Labs – En innovationsmodell för forskning av implementeringsnära 
systemlösningar där forskning utförs i direkt samarbete med slutanvändaren. 

Mobilitet som en tjänst – Mobility as a Service (MaaS). Ett koncept där olika 
transporttjänster samlas i ett enda användargränssnitt för konsumenten. Annat begrepp 
som används är kombinerad mobilitet. 

Pilot – En första teststudie som utförs i mindre skala än en fullstor studie. 

Prioriterade områden – Områden utsedda enligt ITS-direktivet att vara extra viktiga att 
fokusera på för att uppnå önskade mål inom ITS-området.  

Program/Plattform – Ett initiativ som innefattar ett stort antal projekt inom samma 
område. 

Projekt och aktivitet – Benämning av de arbeten som har samlats in. Det kan till exempel 
vara forskningsprojekt eller samverkansplattformar. 

TRL-skala – Technology Rediness Level är en skala utvecklad av NASA som används inom 
EU för att bedöma forskning och innovationsprojekt mognadsgrad och berättigande till 
finansiering. 
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Inledning 
I denna rapport redovisas 2021 års omvärldsbevakning av Sveriges framdrift inom ITS-
direktivet, med det fullständiga namnet ”Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/40/EU av den 7 juli 2010 om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem 
på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag”. Intelligenta 
transportsystemet definieras i ITS-direktivet som ”system med informations- och 
kommunikationsteknik som tillämpas för transporter på väg, inbegripet infrastruktur, 
fordon och användare, trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot andra 
transportslag” (Regeringskansliet, 2013).  

Bakgrund och Syfte 
Transportstyrelsen definierar intelligenta transportsystem (ITS) som ”ett samlingsnamn för 
informationsteknik som används för att skapa ett förbättrat transportsystem” 
(Transportstyrelsen, 2020). Tydliga exempel är ITS-tillämpningar i den fysiska vägmiljön 
som riktar sig till trafikanter så som omställbara vägmärken för att informera och varna 
trafikanter eller elektroniska system för att övervaka och mäta trafik. Med en vidare 
definition av begreppet omfattas även exempelvis reseplaneringsverktyg som möjliggör 
planering, bokning och/eller betalning av resa med flera olika trafikslag och operatörer. 
Trafiksäkerhetstjänster i fordon som varnar förare för hinder på väg och som är 
uppkopplade mot infrastrukturen eller till andra fordon samt information som möjliggör 
tillämpandet av automatiserade fordon.  

2010 upprättades ITS-direktivet av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd för att 
underlätta införandet av ITS-relaterade tjänster och tillämpningar hos medlemsländer. I 
direktivet beskrivs det vilka områden som det ska fokuseras på och vilka åtgärder som krävs 
för att nå målen inom dessa områden. Direktivet innehåller fyra prioriterade områden. 

I. Optimal användning av väg-, trafik- och resedata.  

II. Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter. 

III. ITS-tillämpningar till stöd för trafiksäkerhet och transportskydd. 

IV. Koppling av fordonet till transportinfrastrukturen. 

Prioriterat område I handlar om att möjliggöra tjänster för reseinformation och 
realtidstrafikinformation mellan flera olika trafikslag och operatörer inom hela EU samt att 
tillgängliggöra information om vägsäkerhet.  

Prioriterat område II handlar om sammanhängande tjänster på transportnät i hela unionen 
som berör gods- och passagerartransporter.  

Prioriterat område III handlar om trafiksäkerhetstjänster, tjänster för säkra 
parkeringsplatser, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt för eCall. För detta krävs 
datautbyte mellan fordon och larmcentraler samt mellan parkeringsplatser, centraler och 
fordon. 

Prioriterat område IV handlar om samverkande system mellan fordon och infrastruktur. För 
detta krävs en interoperabel arkitektur, tillgänglig data samt en standardiserad 
kommunikation mellan fordon och infrastruktur. (2010/40/EU) 
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ITS-direktivet ger EU kommissionen rätt att inom de fyra områdena utfärda så kallade 
delegerade akter. Delegerade akter är icke-lagstiftningsakter som antas av kommissionen för 
att ändra eller komplettera lagstiftning. Som exempel på detta står det skrivet i delegerad 
akt A (EU 2017/1926), som gäller EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster, att” 
Varje medlemsstat ska inrätta en nationell åtkomstpunkt. Att relatera till något eller några 
av ITS-direktivets fyra områden är också en förutsättning för EU-bidrag. På dessa sätt ger 
ITS-direktivet drivkraft i utvecklingen inom ITS-området i den riktning kommissionen 
utstakat. 

ITS-direktivet genomgår under 2021 en revidering där bland annat de prioriterade 
områdena ses över. Kommissionens förslag av reviderat direktiv förväntas beslutas tidigast i 
slutet av 2021.  

ITS-direktivet fastställer att medlemsstaterna ska lämna in en rapport till kommissionen var 
tredje år om sina nationella verksamheter och projekt som bidrar till framdrift inom de 
prioriterade områdena. I förordning (2016:383) om intelligenta transportsystem vid 
vägtransporter (ITS-förordningen) framgår det att Transportstyrelsen är ansvarig för att 
översända rapporten i enlighet med ITS-direktivet till kommissionen, och att Trafikverket är 
ansvarig för att ta fram det underlag som krävs för rapporteringen (Regeringskansliet, 
2016).  

På uppdrag av regeringen 2013 tog Trafikverket och Transportstyrelsen fram en nationell 
strategi och handlingsplan för användning av ITS. I uppdraget ingick att ta fram en 
handlingsplan med tydliga aktiviteter, ansvariga, resurser och tidplan som kan användas i 
Sveriges rapportering till EU. Under 2020 genomfördes en utvärdering av den nationella 
ITS strategin och handlingsplanen, vilket resulterade i att Trafikverket rekommenderade att 
avveckla strategin och tillhörande handlingsplaner. Arbetet med de handlingsplanerna 
utgjorde en grund för Sveriges rapportering och pågick fram till och med 2020 då den 
senaste medlemstatsrapporten lämnades in. Nästa medlemstatsrapportering sker 2023.  

Syftet med omvärldsbevakningen är: 

- att följa Sveriges aktiviteter och framdrift inom ITS-området. 

- att ta fram ett underlag för Sveriges medlemstatsrapportering för uppföljning av 
direktivet till EU om nationella verksamheter och projekt när det gäller de 
prioriterade områdena och därigenom vara en del i att uppfylla Trafikverkets 
rapporteringsuppdrag.  

Metod 
Omvärldsbevakningen har skett genom insamling och sammanställning av aktuella projekt 
och aktiviteter som har koppling till ITS-direktivet och dess prioriterade områden. 
Insamlingen har utförts både genom digitala källor samt i form av samtal med de nationella 
experterna inom ITS-direktivet och med interna experter på Trafikverket. Dessutom 
användes den senaste medlemstatsrapporteringen (2010/40/EU Progress Report 2020 
Sweden, 2020) och den avslutande rapporten för regeringsuppdrag TRV 2013/65381,  för 
att få en överblick över projekt och aktiviteter som var aktuella vid årets start (Trafikverket, 
2020).  
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Den digitala insamlingen har utförts via genomsökning av webbsidor där information såsom 
budget, plats, tidsperiod och koordinatorer om projekt har funnits. En stor del av 
webbsidorna har tillhört olika slags forum som verkar för samverkan och forskning inom 
olika områden som kan kopplas till ITS-området. Några av de sidor som har bidragit med 
information om flera aktiviteter är CLOSER, Drive Sweden, och Centre for Traffic Research 
(CTR). De två förstnämnda är en del av Lindholmen Science Park och CTR är ett samarbete 
mellan KTH, LiU och VTI. Även projektdatabaser hos Vinnova, Energimyndigheten och 
RISE har använts för sökning av projekt. Dessutom har Trafikverkets interna databas för 
projektansökningar FUD-info använts. Eftersom ITS-direktivet är ett europeiskt direktiv är 
många projekt och aktiviteter europeiska samarbeten med egna webbsidor. Exempel på 
dessa är C-Roads, DTLF och NEXT-ITS. 

I samtalen med de interna och nationella experterna fick de berätta om projekt och 
aktiviteter som de är involverade i och som kunde kopplas till ITS-direktivet. De bidrog 
dessutom med ytterligare bakgrundsinformation om ITS-direktivet och dess områden. 

Insamlade projekt och aktiviteter har sedan kategoriserats genom en bedömning av dess 
koppling till de prioriterade områdena. Bedöms projektet eller aktiviteten ha kopplingar till 
fler än ett av de prioriterade områdena har kopplingarna rangordnats i primär och sekundär 
koppling. Den primära kopplingen har baserats på projektet eller aktivitetens huvudfokus. 
Med andra ord har projekten och aktiviteterna getts två kategorivariabler, en primär och en 
sekundär, som kan anta ett värde på samma nominalskala – något av de fyra prioriterade 
områdena. 

Insamlingen av projekt och aktiviteter utgick från en utvidgad definition av det som står 
skrivet i ITS-direktivets nuvarande form. Förutom de prioriterade områdena samlades det 
in projekt som rör: 

• Uppkopplad och Automatiserad Mobilitet (CAM)  

• Mobilitetsplattformar och mobilitet som tjänst (MaaS) 

• Förbättrad trafikledning 

I rapporten redovisas projekt och aktiviteter som bedöms beröra MaaS under prioriterat 
område I Optimal användning av väg-, trafik- och resedata. Förbättrad trafikledning 
redovisas under prioriterat område II Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning. Hantering 
av godstransporter och CAM redovisas under prioriterat område IV Koppling av fordonet till 
transportinfrastrukturen. Under respektive avsnitt ges även ytterligare information om 
dessa begrepp och ämnen. 

För att förenkla tillgodogörandet av resultatet används genomgående samma färger och 
symboler för att representera de fyra prioriterade områdena. Färgerna benämns som 
klarröd, mörkröd, svart och grå. Färgerna är Trafikverkets och användning av romerska 
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siffror skapar en kontinuitet från ITS-direktivet (Se Figur 1). 

 

Figur 1. Symboler som används för ITS-direktivets fyra prioriterade områden 

Avgränsningar och möjliga felkällor 
Rapporten har avgränsats till att endast samla in och redovisa projekt och aktiviteter som (1) 
har en budget på över en miljon kronor, (2) är pågående eller nyligen avslutade (3) har en 
teknologi med hög mognadsgrad och (4) har svenskt ledning eller deltagande. 

(1) För att samla in projekt och aktiviteter som är av mer signifikant betydelse för 
framdriften har lägsta budget avgränsats till en miljon kronor. I flera fall har det 
funnits bristande information om budget men där det gått att bedöma att den totala 
storleken ändå överstiger en miljon kronor. Offentliga medel har generellt sett varit 
synligare. 

(2) Endast identifierade projekt och aktiviteter som var pågående när 
omvärldsbevakningen gjordes mellan den 7 juni till 13 augusti 2021, eller avslutades 
under 2021 har samlats in. 

(3) Bedömning av projekt och aktiviteters teknologiska mognadsgrad utgår från TRL-
skalan (Technology Readiness Level) som är utvecklad av NASA. Skalan har på 
senare år succesivt införts inom EU och har bland annat använts som grund i 
arbetspaketet Horizon 2020 för att bedöma om forskning och innovationsprojekt är 
berättigade finansiering (European Commission, 2014). TRL-skalan stäcker sig från 
1 till 9 – från forskning via utveckling och demonstration till kommersialisering. 
Stegen i skalan överlappar varandra. Insamlingen har avgränsats till projekt och 
aktiviteter i stegen 5-9, det vill säga för demonstration av lösningar, utveckling och 
test av system och kommersialisering. 

(4) De projekt och aktiviteter som redovisas i omvärldsbevakningen har som avsikt att 
representera Sveriges framdrift inom ITS-direktivet. Då en del av direktivets syfte är 
”… ett samordnat och enhetligt införande och användning av intelligenta 
transportsystem (ITS) inom unionen, särskilt över gränserna mellan 
medlemsstaterna…” (2010/40/EU) så pågår flera gränsöverskridande samarbeten. 
Insamling har skett för nationella, regionala och lokala projekt och aktiviteter samt 
då någon form av svenskt deltagande har identifierats i europeiska samarbeten. Om 
Sverige deltar i projekt och aktiviteter som utförs i och av andra länder har de 
utlämnats i rapporten. 

Med denna metod och avgränsning finns det en risk att felkällor har påverkat resultatet. De 
projekt och aktiviteter som samlats in och presenteras är endast de som identifieras med 
metoden. Resultatet som redovisas är således inte heltäckande för de prioriterade 
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områdena.  Tillgänglighet på information för bedömning utifrån avgränsningarna har varit 
avgörande för att möjliggöra identifiering och insamling. Bedömningen av projekt och 
aktiviteters koppling till de prioriterade områdena och deras teknologiska mognadsgrad är 
av subjektiv karaktär med stöd från interna experter. Eftersom fullständig budget har varit 
svårt att härleda kommer inte storleken på projekten kunna jämföras. Varje projekt eller 
aktivitet väger lika tungt i resultatet oavsett budgetstorlek. Det som redovisas i 
nästkommande kapitel är endast antal projekt och antal kopplingar de har till de fyra 
prioriterade områdena.  



Sida 12 (38) 

Resultat 
I detta kapitel presenteras de projekt och aktiviteter som har identifierats. Kapitlet inleds 
med ett avsnitt för sammanställning, följt av ett avsnitt för varje enskilt prioriterat område 
och avslutas med ett avsnitt för större program. 

I sammanställningen presenteras en överblick av det totala antalet identifierade projekt och 
aktiviteter och hur många kopplingar de bedömts ha till de prioriterade områdena – både 
primära och sekundära kopplingar samt hur de fördelar sig mellan de prioriterade 
områdena. 

I avsnittet ”Prioriterat område I. Optimal användning av data (väg-, trafik- och resedata)” 
presenteras de projekt och aktiviteter som bedöms ha primär koppling till prioriterat 
område I (så länge projektet inte tillhör ett större program – då presenteras det i avsnittet 
för större program). Avsnitten för de övriga prioriterade områdena följer samma struktur. 
De inleds med en förklaring av vad området handlar om och följs av en sammanfattning av 
de projekt som presenteras i avsnittet. Efter det presenteras projekten i tabellform där 
primär och sekundär koppling, namn, koordinator, period, budget, plats och länk framgår. 
Finns det projekt eller aktiviteter som generellt sett syftar till samordning inom EU på en 
övergripande nivå presenteras dessa i en egen efterföljande tabell. Där är ”koordinator” 
utbytt till ”svensk part” då koordinator för vissa projekt inom dessa program är utländsk.  

I avsnittet ”Större Program” presenteras programmen FEDeRATED, Shift2Rail och Drive 
Sweden under var sitt delavsnitt. I delavsnitten presenteras först syftet med programmet 
och följs sedan av en presentation av de identifierade projekt och aktiviteter som ingår i 
programmet. Presentationen sker i samma tabellform som i avsnitten för de prioriterade 
områdena. För FEDeRATED och Shift2Rail som är internationella samarbeten är 
”koordinator” återigen utbytt till ”svensk part”. 

Projekt och aktiviteter 
Totalt 73 projekt har identifierats av vilka de flesta bedöms ha koppling till prioriterat 
område II följt av I, sedan IV och slutligen III. Det är endast ett resultat i antal identifierade 
projekt och aktiviteter och hur de fördelar sig över de prioriterade områdena och säger inget 
om omfattning eller budget då denna information inte varit möjlig att få fram. Anledningen 
till att större projekt och program som innehåller flera delprojekt lyfts ut och presenteras i 
ett eget avsnitt är för att göra kapitlet tydligare samt att de tillsammans innehåller 
kopplingar till samtliga prioriterade områden. 

Sammanställning 
Av de 73 identifierade projekten och aktiviteterna, har samtliga bedömts ha en primär 
koppling till något av de prioriterade områdena. 24 av dessa bedöms även ha en sekundär 
koppling till ytterligare något av de prioriterade områdena. För att svara på hur många 
projekt som bedöms ha koppling till respektive prioriterat område behöver de primära och 
de sekundära kopplingarna slås samman. Då blir resultatet:  

• 32 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till prioriterat område I  

• 41 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till prioriterat område II  
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• 7 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till prioriterat område III  

• 17 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till prioriterat område 
IV 

Sammanlagt bedöms de 73 identifierade projekten och aktiviteterna ha 97 kopplingar till de 
prioriterade områdena, se tabell 1. 

Tabell 1. Antal kopplingar till de prioriterade områdena 
 

Prioriterat 
område 

Primär Sekundär Sammanlagt Sammanlagt 
(%) 

 
26 6 32  33 

 
33 8 41 42 

 
5 2 7 7 

 
9 8 17 18 

Summa 73 24 97 100  
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Prioriterat område I. Optimal användning av väg-, trafik- och 
resedata 
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som bedöms ha primär 
koppling till prioriterat område I. Området omfattar även 
mobilitetsplattformar och mobilitet som tjänst.  

Prioriterat område I handlar om att fastställa nödvändiga krav för att göra EU-omfattande 
multimodala reseinformationstjänster och realtidstrafikinformationstjänster tillförlitliga 
och tillgängliga över landsgränser för ITS-användare samt att fastställa minimikrav för 
vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation. (2010/40/EU) 

En stor del av de projekt och aktiviteter som identifierats inom området handlar om utbyte 
av data på ett eller annat sätt. Vissa handlar om att skapa plattformar för öppna data och 
möjliggöra inhämtning av dessa. En stor andel projekten handlar om Mobilitet som en 
tjänst.  

I Tabell 2 presenteras identifierade projekt och aktiviteter med svensk koordinator som 
bedömts ha primär koppling till prioriterat område I. I Tabell 3 presenteras internationella 
samarbeten för standardisering inom EU med svenskt deltagande som bedömts ha primär 
koppling till prioriterat område I. Primär och eventuell sekundär koppling presenteras i 
första kolumnen längst till vänster. 

Tabell 2. Projekt och aktiviteter som primärt har bedömts tillhöra prioriterat område I.  
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐🌐 

 
AQSensor 2 CTR 2018 – 

2021 
1,7 Mkr Stockholm Länk 

 

Syfte: AQSensor 2 (Air Quality Sensing for Estimation and Control of Traffic-
induced Emissions) är ett forskningsprojekt som syftar till att genom luftkvalitets-
sensorer tillhandahålla rumslig och tidsmässig data och i kombination med 
trafikmätningar skapa en integrerad modell för analys av trafikutsläpp samt 
utveckla åtgärder som minskar trafikens påverkan på miljön. (KTH, 2021) 

  
EC2B Trivector  *  * Lund, 

Göteborg 
Länk 

Syfte: EC2B utvecklar enkla och hållbara transportlösningar och 
mobilitetstjänster för fastigheter och för ett mer resurseffektivt samhälle. (EC2B, 
2021) 

 
KoDa RISE 2019 – 

2021 
8 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: KoDa (Kollektivtrafikens Datalabb) är en plattform som syftar till att 
tillförse realtidsdata ihop med datahistorik för kollektivtrafiksapplikationer. 
(RISE, 2021) 

 
KomiLand 3.0 VGR 2019 – 5,5 Mkr Västra 

Götaland 
Länk 

https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/aqsensor-2-1.1020543
https://ec2b.se/
https://www.ri.se/en/what-we-do/projects/koda
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/projekt/komiland/
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Syfte: KomiLand 3.0 är ett fortsättningsprojekt som leds av Västra 
Götalandsregionen (VGR) för hållbart resande på landsbygd och i mindre tätorter 
genom kombinerad mobilitet. (K2, 2021) 

 
Kontextmedvetet 
resestöd vid 
störningar i 
kollektivtrafiken 

Malmö 
universitet 

2021 – 
2022 

1,1 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Kontextmedvetet resestöd vid störningar i kollektivtrafiken utvecklar en 
applikation för delning av bilateral realtidsinformation mellan resenär och 
operatörer i kollektivtrafiken. Datainsamling sker via resenärens smarta 
telefontelefon för att till exempel individanpassa omdirigering vid 
trafikstörningar. (Trafikverket, 2021) 

 
Linköping MaaS Sankt Kors 2020 – 

2021 
6 Mkr Linköping Länk 

Syfte: Linköping MaaS är en applikation som tas fram genom ett samarbete 
mellan mobilitetsaktörer i Linköping för kombinerad reseplanering, bokning, 
biljett, betalning och realtidsinformation för bland annat cykelpooler, hyrbilar, 
delningsbilar och kollektivtrafik. 

 
MaaS i Skåne Region Skåne 2020 – 

2022 
6 Mkr **  Region 

Skåne 
Länk 

Syfte: MaaS i Skåne avser att testa och utveckla en ny skalbar tjänst för 
kombinerad och integrerad mobilitet som ska erbjuda ett attraktivt alternativ till 
resande med egen bil och främja ett mer resurseffektivt transportsätt. 

 
Mistra SAMS fas 
2 

KTH 2021 – 
2024 

45 Mkr Botkyrka  Länk 

Syfte: Mistra SAMS fas 2 syftar till att skapa framtidsscenarier för ett hållbart 
transportsystem och ge förslag på hur offentliga aktörers förändrande kapacitet 
kan stärkas i förhållande till nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster 

 
MMiB Nobina, ITRL, 

VTI 
2020 – 
2021 

* Järfälla Länk 

Syfte: MMiB (Modern mobilitet i Barkarbystaden) har med MaaS-applikation 
och självkörande skyttelbussar skapat förutsättningar för ett hållbart resande i 
stadsmiljö. Projektet har integrerat ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur. 

 
NSÖD RISE 2019 – 

2022 
16 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) är en del av ODIN (Open Mobility 
Data in the Nordics) och är en gemensam nordisk kraftsamling för att få 
kommunerna att utöka den data som är öppen. 

http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4941
https://sanktkors.se/vara-projekt/linkoping-maas-mobility-as-a-service/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=30303
https://www.mynewsdesk.com/se/mistra-stiftelsen-foer-miljoestrategisk-forskning/pressreleases/45-msek-till-mistra-sams-vardagslivets-resande-i-fokus-3044462
https://www.itrl.kth.se/research/ongoingprojects/mmib-modern-mobility-in-barkarby-1.917931
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/nationell-skalning-oppna-data
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ODIN II RISE 2019 – 

2021 
1,7 Mkr Nordiskt 

samarbetet 
Länk 

Syfte: ODIN II (Open Mobility Data in the Nordics II) är en samverkansplattform 
mellan nordiska aktörer inom kollektivtrafik som syftar till att tillgängliggöra och 
harmonisera öppna data och APIer som stimulerar nya mobilitetstjänster (RISE, 
2021). 

 
Projekt Öppna 
Data 

Samtrafiken 2018 – 
2022 

27 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Projekt Öppna Data är en färdig tjänst för insamling, aggregering, 
konsolidering och distribution av harmoniserad kollektivtrafikdata via 
Trafiklab.se. Insamlad data skall även kunna länkas till Trafikverkets NAP i 
enlighet med EU Förordning 2017/1926. 

 
SMART Kista Science 

City AB 
2020 – 
2022 

4 Mkr **  Kista - 
Järva 

Länk 

Syfte: SMART (Spacial Modelling Analytics & Real-time Tracking) utvecklar en 
applikation för effektivare trafikplanering och energianvändning av befintliga 
transportlösningar med fokus på kollektivtrafik i och mellan städer. 

 
Nationell 
åtkomstpunkt 
(NAP)  

Trafikverket, 
Transport-
styrelsen 

2019 – 2,6 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Nationell åtkomstpunkt är en tjänst som tillhandahålls av Trafikverket och 
där utpekade aktörer inom transportsektorn ska publicera sin befintliga rese-och 
trafikdata. I ITS-direktivets beslutade delegerade akt A ställs krav på 
medlemsstater att tillhandahålla en nationell åtkomstpunkt och enligt gällande 
svensk förordningen är Trafikverket utpekad ansvarig. För att uppfylla kraven har 
en nationell webbsite skapats; www.trafficdata.se. (Trafikverket, 2021)  

 
Verifierings-
system BoB 

Samtrafiken 2018 – 5,5 Mkr 
årligen  

Nationellt Länk 

Syfte: Verifieringssystem BoB är en vidareutveckling av framtagen 
branschgemensam biljett- och betalstandard (BoB) så att alla trafikföretag kan 
validera egna och andras biljetter samt sälja egna och andras biljetter. Samtrafiken 
stödjer med kompetens för implementering. 

 
Digital 
vinterväglags-
information 

Trafikverket 2018 – 
2021 

35 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Digital vinterväglagsinformation utvecklar en ny teknik för uppföljning 
och planering av vinterväghållning. Data samlas in genom Trafikverkets nationella 
vägvädersinformationssystem (VViS) och klimatkartläggning samt genom 
anonymiserad fordonsdata, i samarbete med Volvo Cars. (Trafikverket, 2020) 

 

https://nordicopenmobilitydata.eu/
https://samtrafiken.se/oppna-data/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=32115
https://www.trafficdata.se/
https://samtrafiken.se/verifieringssystem-bob/
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4236
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Tabell 3. Projekt och aktiviteter som syftar till harmonisering av data inom EU.  
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 
DATEX II Trafikverket 2016 – 

2021 
2,5 Mkr Europei

skt 
Länk 

Syfte: DATEX II är en europeisk standard för datautbyte som används av 
Trafikverket för att leverera vägtrafikinformation till olika externa 
tjänsteleverantörer. (Trafikverket, 2021) 

 
NAPCORE Trafikverket och 

Transport-
styrelsen 

2021 – 
2024 

3,76 
Mkr **  

Europei
skt 

Länk 

Syfte: NAPCORE är ett nytt EU-initiativ för att stärka de nationella 
åtkomstpunkterna (NAPs) som den digitala ITS-infrastrukturens ryggrad. 
Initiativet kommer också att tillhandahålla nationell och EU-täckande 
koordinering för dess harmonisering och implementering. Tyskland är 
koordinator. 

https://www.datex2.eu/
https://www.gov.si/en/registries/projects/napcore-koordinacija-nacionalnih-tock-dostopa-eu/
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Prioriterat område II. Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och 
hantering av godstransporter. 
I detta avsnitt presenteras projekt som bedöms ha primär koppling till 
prioriterat område II. Området omfattar även ”Förbättrad trafikledning”. 

Prioriterat område II handlar om att åstadkomma kontinuitet i ITS-
tjänster på transportnät i hela unionen som berör gods- och passagerartransporter. Med 
kontinuitet menas förmågan att garantera sammanhängande tjänster på transportnät, även 
över unionens inre gränser. För detta krävs ett enkelt utbyte av trafikdata över region- och 
landsgränser och mellan trafikledningscentraler och berörda aktörer. Detta bör även ske på 
ett sätt som är standardiserat. Tjänster för spårning av godstransporter är ett exempel på 
detta. Ytterligare krav är att den europeiska och den urbana ITS-arkitekturen är 
interoperabla och kompatibla med varandra. (2010/40/EU) 

Av de identifierade projekten och aktiviteterna har de flesta någon koppling till detta 
område. Det pågår lokala, nationella och europeiska projekt inom området. En stor del av 
projekten, är samverkansplattformar på EU-nivå för framtagning av en gemensam grund för 
ITS-tjänster. Ett betydande projekt inom området är NordicWay3 som utför tester av ITS-
tjänster på flera platser runt om i Norden. 

I Tabell 4 presenteras identifierade projekt och aktiviteter med svensk koordinator som 
bedömts ha primär koppling till prioriterat område II. I Tabell 5 presenteras internationella 
samverkansplattformar med svenskt deltagande som bedömts ha primär koppling till 
prioriterat område II.  

Tabell 4. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat område II 
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐🌐 

 
Aktiv 
trafikstyrning 
för förbättrad 
luftkvalitet 

SLB-analys, 
Trafikverket 

2019 – 
2021 

2 Mkr Stockholm Länk 

 

Syfte: Aktiv trafikstyrning för förbättrad luftkvalitet och minskad 
klimatpåverkan i utsatta stadsområden är ett projekt som drivs av Stockholms 
Luft- och Bulleranalys (SLB-analys) och Trafikverket syftar till att undersöka om 
varierande hastighetsgränser och anpassad trafikinformation kan bidra till 
förbättrad luftkvalitet i utsatta bostadsområden i Stockholmsområdet (SLB-analys, 
2021).  

 
DenCity 3 CLOSER 2019 – 

2021 
6,7 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: DenCity 3 är det tredje steget i DenCity-projektet som syftar till att 
implementera lösningar för hållbara transporter i täta stadsdelar (CLOSER, 2021).  

 
Intelligent och 
självlärande 
trafikstyrning 
med 3D & AI 

Viscando AB 2020 – 
2021  

1,4 Mkr Uppsala Länk 

https://www.slb.nu/slbanalys/aktiv-trafikstyrning-for-forbattrad-luftkvalitet-och-minskad-klimatpaverkan-i-utsatta-stadsomraden/
https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/dencity-steg-3
https://www.vinnova.se/p/intelligent-och-sjalvlarande-trafikstyrning-med-3d--ai/
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Syfte: Intelligent och självlärande trafikstyrning med 3D & AI syftar till att 
demonstrera hur intelligenta sensorer baserade på stereoseende (3D) och artificiell 
intelligens (AI) öppnar möjligheter för nya och effektivare sätt att styra trafik 
genom signalreglerade korsningar. Demonstration planeras att ske genom praktisk 
installation och utvärdering i en till två korsningar i Uppsala (Vinnova, 2021). 

 
MMTL LiU 2021-

2023 
4 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Multimodal trafikledning, MMTL är ett fortsättningsprojekt kopplat till 
POST - Prediktions- Och Scenariobaserad Trafikledning. Syftet är att möjliggöra 
multimodal trafikledning genom att utöka den dynamiska skattningen av OD-
matris och ruttval. Detta kan ge en större palett av alternativa åtgärder och bättre 
underlag vid valet av åtgärd för trafikledningscentraler. (Trafikverket, 2021) 

 
NordicWay3 Trafikverket 2019-

2023 
190 Mkr Nordiskt Länk 

Syfte: NordicWay3 är ett fortsatt samarbete mellan olika aktörer i de nordiska 
länderna (utom Island) för att arbeta med pilotprojekt inom C-ITS. NordicWay3 är 
en fortsättning av NordicWay2 som avslutades 2020 och inkluderar fler städer än 
tidigare. Projektets syfte är att implementera piloter från Nordic Way 2 för bland 
annat EVA (Emergency Vehicle Approach), geofencing och information från 
trafiksignaler och vägarbeten (NordicWay, 2021).  

 
POST2 CTR 2019-

2021 
4,1 Mkr Stockholm Länk 

Syfte: POST2 - Prediktions och Scenariobaserad trafikledning utvecklas är en 
fortsättning av POST1. Syftet med projektet är att ta fram trafikmodeller 
anpassade för Sverige som kan bli en del i operativt beslutsstöd (Centre for Traffic 
Research, 2021). 

 
Predictive 
movement 

Luleå tekniska 
universitet 

2020 – 
2021 

5 Mkr Pajala, 
Arjeplog, 
Ljusdal, 
Västervik 

Länk 

Syfte: Predictive movement syftar till att etablera en digital plattform med 
affärsmodeller och en uppsättning aktörer för samordnade paket-, brev- och 
persontransporter. Lösningen avses i första omgången utvecklas för Sveriges gles- 
och landsbygder och testas i 4 kommuner: Pajala, Arjeplog, Ljusdal och Västervik 
(Predictive Movement, 2021). 

 
Samverkande 
vägtrafikledning 

Trafikverket, 
RISE 

2018 – 
2021 

5,1 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Samverkande vägtrafikledning är ett koncept för samverkan mellan 
väghållare och tjänsteleverantörer för att nå ut med trafikinfo som är koordinerad 

http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4923
https://www.nordicway.net/services
https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/post-1-2-prediction-and-scenario-based-traffic-management-1.913875
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4569
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4166
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mot trafikstyrning. Har kopplingar till EU-projekten TM 2.0 och Socrates2. 
(Trafikverket, 2021) 

 
Simulerings-
modeller, metod 
och teknik för 
nordiska C-ITS-
tjänster 

VTI, 
Trafikverket 

2020 – 
2023 

9,4 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Simuleringsmodeller, metod och teknik för nordiska C-ITS-tjänster är ett 
doktorrandprojekt vid VTI som syftar till att ta fram en simulatorbaserad metod 
för optimal utveckling av nordiska C-ITS-tjänster inom så kallade ”Day 1 and 1.5 
services”. Projektet ska vara nära anknutet till det som pågår inom NordicWay3. 
(Trafikverket, 2021) 

 
SMART 2 CTR 2019 – 

2022 
4,3 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: SMART 2 består av två doktorandprojekt som syftar till att vidareutveckla 
dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens automatiserade 
trafiksystem. Projektet undersöker potentialen genom utveckling och tillämpning 
av trafiksimulering för analys av effekter vid automatisering av trafiksystemet 
(Centre for Traffic Research, 2021). 

 
ITS inom 
Handlingsplan 
Storstad  

Trafikverket 2018 –  * Stockholm Länk 

Syfte: Utveckling av ITS-användning som en delmängd inom Handlingsplan 
Storstad, en verksamhetsområdes-övergripande plattform för steg 1-3-åtgärder 
med tydlig storstadsanknytning är ett arbete inom Trafikverket som syftar till att 
stärka och samordna åtgärder som syftar till att åstadkomma ökad framkomlighet, 
minskad trängsel, minskade utsläpp och minskade förseningar. Exempel på 
aktuella aktiviteter är test av GPS i tunnlar (ett projekt som ska utökas) och Smart 
Intersection. 

 
Nästa 
generations 
trafiklednings-
system 
motorväg 

CTR 2020 – 
2022 

2,2 Mkr Stockholm Länk 

Syfte: Nästa generations trafikledningssystem motorväg är ett 
fortsättningsprojekt. Projektet syftar till att utvärdera vilka effekter på 
framkomlighet, säkerhet och miljö som fås av den vidareutvecklade 
motorvägsstyrningen på teststräckan vid Södertälje (CTR, 2021). 

 

 

http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4543
https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/smart-1-2-simulation-and-modelling-of-autonomous-road-transport-1.741868
https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/next-generation-motorway-traffic-control-1.873518
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Tabell 5. Identifierade internationella samverkansplattformar som bedömts ha primär koppling till 
prioriterat område II. 
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 
BOOSTLOG CLOSER 2020 – 

2023 
14 Mkr Europeiskt Länk 

Syfte: BOOSTLOG är ett treårigt EU-projekt som bland annat syftar till att 
identifiera luckor och prioriteringar för framtida finansieringsprogram som syftar 
till att öka effekterna från framtida EU-finansierade projekt. CLOSER kartlägger 
och utvärdera projekten utifrån bl.a. urban logistik, multimodala transporter och 
delning av gods- och logistikdata (CLOSER, 2021). 

 
C-ROADS Trafikverket 2017-  * Europeiskt Länk 

Syfte: C-ROADS är en samarbetsplattform för implementationen av C-ITS tjänster 
i Europa som ska verka för gränsöverskridande harmonisering och 
interoperabilitet. Plattformen har varit i bruk sedan 2017 (C-ROADS, 2021).  

 
DTLF phase II RISE, 

Transportstyre
lsen, 
Trafikverket 
och 
Sjöfartsverket 

2018-
2023 

2,3 Mkr Europeiskt Länk 

Syfte: DTLF (Digital Transport and Logistics Forum) phase II är en expertgrupp 
bestående av intressenter från transport- och logistikbranschen vars mål är att ta 
fram en gemensam vision för digital transport och logistik. Utifrån dessa visioner 
har projekten FEDeRATED och Fenix startats (Digital Transport & Logistics 
Forum, 2021). Budgeten avser deltagande i projekt FEDeRATED. 

 
EU-EIP Trafikverket 2016-

2021 
 * Europeiskt Länk 

Syfte: EU-EIP är en plattform för europeiska väghållare som syftar till att 
optimera spridningen av ITS-tjänster på ett harmoniserat i Europa (European ITS 
Platform, 2021).  

 
GeoSence CLOSER 2021 – 

2024  
16 Mkr SE, NO, D, 

GB 
Länk 

Syfte: GeoSence är ett europeiskt samarbete om geofencing inom trafikledning 
och planering där partners från Sverige, Norge, Tyskland och Storbritannien 
medverkar. Syftet är att designa, pröva och utvärdera geofencing-koncept och 
lösningar för specifika fall i städer och att föreslå nya sätt att framgångsrikt 
distribuera geofencing-teknik (CLOSER, 2021-07-09).  

https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/boostlog
https://www.c-roads.eu/platform.html
https://www.dtlf.eu/
https://eip.its-platform.eu/
https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/geosence
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Next-ITS 3 Trafikverket 2018- 

2021 
 * SE, DK, FI, 

NO, D 
Länk 

Syfte: Next-ITS 3 är ett samarbete mellan vägmyndigheter i Norden och Tyskland. 
Det är finansierat av CEF och har koppling till EU-EIP. Samarbetet skulle ha 
avslutats 2020 men har förlängts till 2021. (NEXT-ITS, 2021).  

 
 TM2.0 Trafikverket 2014-  * Europeiskt Länk 

Syfte: Traffic Management 2.0 (TM2.0) är en samverkansplattform i Europa för 
att utveckla en mer interaktiv trafikledning och ett samarbete mellan alla berörda 
aktörer. (TM 2.0, 2021). 

  

https://next-its.its-platform.eu/
https://tm20.org/
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Prioriterat område III. ITS-tillämpningar till stöd för trafikskydd och 
transportsäkerhet 
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som bedöms ha primär 
koppling till prioriterat område III. 

Prioriterat område III handlar om trafiksäkerhetstjänster, tjänster för 
säkra parkeringsplatser, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt för eCall - 
elektroniska nödanrop från fordon till en larmcentral. För att detta ska hända krävs 
möjligheten att utbyta data mellan fordon och larmcentraler samt mellan 
vägparkeringsplatser, centraler och fordon (2010/40/EU). 

Området har minst antal identifierade projekt och aktiviteter. Samtliga har bedömts ha 
sekundär koppling till ytterligare ett prioriterat område. Utmärker sig gör förbindelsen 
mellan prioriterat område III och prioriterat område IV ”Koppling av fordonet till 
infrastrukturen” som resulterar i projekt och aktiviteter som handlar om trafiksäkerhet för 
uppkopplande- och/eller självkörande fordon. I två av projekten handlar detta om så kallad 
geofencing, eller geostaket på svenska. Det är ett digitalt geografiskt staket som kan 
användas för att övervaka rörelser med hjälp av GPS. Inom ett visst geografiskt område kan 
exempelvis hastigheten begränsas för fordon med automatiserade funktioner på utsatta 
tider. Utöver de projekt och aktiviteter som omnämns i tabell 7 har Trafikverket ett 
pågående regeringsuppdrag om säkra uppställningsplatser, där det bland annat ingår att 
bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas 
och hur det kan tillgodoses.  

I Tabell 6 presenteras de identifierade projekt och aktiviteter bedömts ha primär koppling 
till prioriterat område III. Primär och sekundär koppling presenteras i första kolumnen 
längst till vänster. 

Tabell 6. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat område III. 
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐🌐 

 
Datadriven 
styrning av 
mikromobilitet i 
det offentliga 
rummet 

Stockholms 
Stad 

2020 - 
2021 

* Stockholm Länk 

 Syfte: Datadriven styrning av mikromobilitet i det offentliga rummet är ett 
projekt som genom insamling och analysering av data från elsparkcyklar i 
Stockholm syftar till att utveckla staden och deltagande operatörer samt få bättre 
ordning på elsparkcyklarna. (Drive Sweden, 2021) 

 

 

Geofencing FOI 
program 

CLOSER 2018 – 
2023 

10 Mkr Göteborg, 
Stockholm 

Länk 

Syfte: Geofencing FOI program syftar till att identifiera områden inom geofencing 
som kräver utveckling och där projekt behöver initieras för att driva arbetet framåt. 
Geofencing är ett samlingsbegrepp som omfattar tillämpningen av tekniska 
lösningar i kombination med lämpliga digitala och organisatoriska processer för att 

https://www.drivesweden.net/projekt-3/datadriven-styrning-av-mikromobilitet-i-det-offentliga-rummet
https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/foi-program-geofencing
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Områden Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐🌐 

säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper inom vissa geografiska områden. 
Detta program har ett nära samarbete med projekten Nordic Way och Smarta 
Urbana Trafikzoner (CLOSER, 2021).  

 

 

HITS2024  Scania, 
CLOSER 

2020 – 
2024 

35 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: HITS2024 (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) är ett 
branschöverskridande samarbete mellan bland annat fastighetsägare, kommuner, 
logistikföretag och akademi. Målet är att utveckla hållbara transportlösningar för 
en attraktiv och trygg stad (CLOSER, 2021).  

 

 

Smarta Urbana 
Trafikzoner  

CLOSER 2020 – 
2022 

14 Mkr Göteborg, 
Stockholm 

Länk 

Syfte: Smarta Urbana Trafikzoner är ett projekt som syftar till att skapa, 
demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta trafikzoner. 
Projektet innefattar en innovationszon på Hornsgatan i Stockholm som ska 
användas för att bland annat samla in data om när och hur lastplatser används. 
Andra delar av projektet undersöker framtagandet av specifikationer för smarta 
zoner, vilka systemeffekter som uppstår samt utformning av smarta utfarter för att 
höja säkerheten vid byggarbetsplatser. (CLOSER, 2021) 

 

  

https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/hits-2024
https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/smarta-urbana-trafikzoner-1
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Prioriterat område IV. Koppling av fordonet till infrastrukturen  
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som har sitt 
huvudsakliga fokus till prioriterat område IV. För denna 
omvärldsbevakning omfattar det också Uppkopplad och Automatiserad 
Mobilitet (CAM). 

Prioriterat område IV handlar om samverkande system mellan fordon och infrastruktur. För 
detta krävs en interoperabel arkitektur, tillgänglig data och en standardiserad 
kommunikation mellan fordon och infrastruktur (2010/40/EU). Uppkopplad och 
automatiserad mobilitet handlar om uppkopplade eller självkörande fordon som kan guida 
sig själva utan mänskligt ingripande. 

Totalt har sex projekt och aktiviteter bedömts ha primär koppling till detta område. 
Samtliga projekt handlar till någon grad om autonoma fordon. Kännetecknande för området 
är test av självkörande minibussar och test av uppkopplade fordon på testanläggningen 
AstaZero. En majoritet av de identifierade projekten och aktiviteterna på området är 
europeiska samarbeten. 

I Tabell 7 presenteras de identifierade projekt och aktiviteter med svensk koordinator som 
bedömts ha primär koppling till prioriterat område IV. I Tabell 8 presenteras internationella 
samverkansplattformar med svenskt deltagande som bedömts ha primär koppling till 
prioriterat område II. Primär och eventuell sekundär koppling presenteras i första 
kolumnen längst till vänster. 

Tabell 7. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat område IV. 
* Information saknas 

Områden Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

GLAD RISE 2020 – 
2022 

11,7 Mkr Halmstad Länk 

Syfte: GLAD (Godsleverans under den sista milen med självkörande fordon) 
syftar till att utveckla en kunskapsbas om effektivitet, säkerhet och upplevelse av 
små autonoma eldrivna leveransfordon under den första och sista milen. 
Interaktioner med exempelvis fotgängare och cyklister kommer att vara i fokus 
(RISE, 2021).  

 

 

Ride the future VTI 2019 – 
2021 

11 Mkr Linköping Länk 

Syfte: Ride the future är ett forskningsprojekt för att testa hur självkörande 
bussar kan bli en del av den moderna stadens hållbara mobilitetslösningar. 
Sedan 2020 har två bussar varit i bruk i Linköping. Det finns även andra 
forskningsprojekt som har koppling till Ride the future såsom KoDa och 
Linköping MaaS (Ride the future, 2021).  

 

  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/glad-godsleverans-under-den-sista-milen-med-sjalvkorande-fordon
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ridethefuture


Sida 26 (38) 

Tabell 8. Projekt och aktiviteter med europeiska samarbeten. 
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

5GCroCo  Ericsson, 
Volvo 

2018 – 
2021 

170 Mkr Europeiskt Länk 

Syfte: 5GCroCo är ett projekt inom 5G-PPP och syftar till att testa hur 5G-
tekniker kan fungera vid passering av landsgränser. Volvo Cars och Ericsson är 
med i konsortiet för detta och en del av de småskaliga testerna utförs hos AstaZero 
i Borås. De storskaliga testerna sker på gränsen mellan Tyskland, Frankrike och 
Luxemburg (5GCroCo, 2021).  

 

 

HEADSTART  Chalmers 2019 – 
2021 

60 Mkr Europeiskt Länk 

Syfte: HEADSTART (Harmonised European Solutions for Testing Automated 
Road Transport) är ett EU finansierat projekt som syftar till att testa och validera 
olika funktioner för uppkopplad och automatiserad körning. En del av testerna 
utförs hos AstaZero (HEADSTART, 2021). 

 

 

L3Pilot Chalmers, 
Volvo 

2017 – 
2021 

360 Mkr Europeiskt Länk 

Syfte: L3Pilot är ett europeiskt forskningsprojekt som syftar till att testa den 
autonoma körningens möjlighet att användas på ett säkert och effektivt sätt i 
transportsystemet. Projektet använder sig av 1000 förare och 100 bilar utspritt 
över Europa för att testa systemen vars funktionalitet ska ligga på nivå 3 på SAE-
skalan. L3Pilot har sitt avslutningsevent i oktober 2021 (L3Pilot, 2021). 

 

 

PAV  Halmstad 
Universitet, 
Varbergs 
kommun 

2019 – 
2022 

* Varberg Länk 

 Syfte: PAV (Planning for Autonomous Vehicles) syftar till att stimulera ett ökat 
användande av autonoma fordon. Ett av deras pilotprojekt utförs i Varberg där en 
självkörande buss ska tas i bruk för att minska biltrafiken nära stranden (PAV, 
2021).  

  

https://5gcroco.eu/
https://www.headstart-project.eu/
https://l3pilot.eu/
https://northsearegion.eu/pav/news/varberg-av-pilot-almost-ready-for-take-off/
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Större program och projekt 
Här följer en presentation av tre större program, det inhemska 
strategiska innovationprogrammet Drive Sweden och två europeiska 
samarbeten FEDeRATED och Shift2Rail.  

FEDeRATED 
FEDeRATED är ett EU-projekt som ska leverera resultat till  DTLF 
(Digital Transport and Logistics Forum) med syftet att effektivisera intermodala flöden i 
europeiska godstransportkorridorer genom digitaliserad, öppen, delad och standardiserad 
information. Projektet består av 15 partners från 6 EU länder och pågår fram till 2023. Från 
Sverige deltar myndigheterna Trafikverket och Sjöfartsverket. Utöver myndigheterna 
koordineras Living Labs av andra svenska aktörer. Sjöfartsverket leder programmets 
arbetspaket för Living Labs d.v.s. tester i relevant miljö.  
FEDeRATED är myndighetsdrivet och det finns ett parallellprojekt, FENIX som studerar 
näringslivets möjligheter. 
Projektet har 21 Living Labs varav tio drivs av svensk part och presenteras i Tabell 9.  

Tabell 9. Identifierade projekt tillhörande FEDeRATED.  

Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

MMIS fas III  CLOSER 2020 – 
2023 

5,8 Mkr Jönköping, 
Nässjö 

Länk 

Syfte: MMIS fas III syftar till att öka transparensen och effektiviteten i globala 
leveranskedjor genom att införa nya sätt att dela och hämta viktiga logistikdata. 

 

 

RRTCDM  CLOSER 2020 – 
2023 

3,5 Mkr Jönköping, 
Nässjö 

Länk 

Syfte: RRTCDM (Rail Road Terminal Collaborative Decision Making) har som syfte 
att skapa effektivare samarbeten mellan den intermodala terminalen, rederier, 
tågoperatörer och lastbilsoperatörer genom att möjliggöra digitala samarbeten 
kring prognostisering av tillgänglig kapacitet för att öka fyllnadsgrad hos 
tågpendlare. Tester sker i Jönköping och Nässjö. 

 

 

RFID in Rail 
 

Trafikverket 2019-
2023 

4 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: RFID in Rail (Identifiering och positionering av järnvägsfordon) syftar till 
att förbättra leveranskedjan genom användningen av läsare för identifiering av 
tågvagnar på terminaler.  

 
Terminal Flow 
(BetTerFlow) 

RISE & 
Kvarken Ports 

2019-
2023 

2 Mkr Umeå Länk 

Syfte: Terminal Flow (BetTerFlow) syftar till att effektivisera godsflödet mellan 
Sverige och Finland via Wasalinefärjan samt omlastningen mellan hamn och 
godstågterminalen Hillskär. 

 
Sustainable 
Intermodal 
Chain (SIMC) 

RISE & 
Kvarken Ports 

2019-
2023 

2 Mkr Umeå Länk 

https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/multimodal-informationsdelning
https://closer.lindholmen.se/closer-projekt/rrtcdm
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/trafik/identifiering-och-positionering-av-jarnvagsfordon-rfid/
https://kvarkenports.com/svensk-webb/kvarken-ports/projekt.html
https://kvarkenports.com/svensk-webb/kvarken-ports/projekt.html
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Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

Syfte: Sustainable Intermodal Chain (SIMC) skapar möjligheter till 
informationsutbyte mellan olika roller i transportkedjan med transportköparens 
perspektiv. 

 
Optimized Port 
Operation by 
Cargo Owner 
Integration 

RISE & 
Kvarken Ports 

2019-
2023 

1 Mkr 
 

Umeå 

 

Länk 

Syfte: Optimized Port Operation by Cargo Owner Integration har som fokus att 
optimera Kvarken Ports och Umeås hamnverksamhet för att möta morgondagens 
digitala logistiklösningar baserade på behov och krav från lastägare. 

 

 

A data-sharing 
case for SME, 
last-mile 
delivery actors 

Högskolan 
Dalarna, 
Trafikverket 

2019-
2023 

2 Mkr Dalarna Länk 

Syfte: A data-sharing case for SME, last-mile delivery actors syftar till att utöka 
användningen av data för att underlätta leverantörers beslut om när, med vilken 
typ av lastbärare och med vilket trafikslag de ska transportera varor. 

 

 

Transparent 
Transport 

Trafikverket, 
Helsingborgs 
stad. 

2020-
2022 

2 Mkr Helsingborg Länk 

Syfte: Transparent Transport syftar till att koordinera och effektivisera urbana 
transporter genom utökat samarbete, kravställning och datadelning.  

 

 

Göta älv Sjöfartsverket 2020-
2023 

1 Mkr Göteborg Länk 

Syfte: Göta Älv syftar till att skapa ett sömlöst dataflöde där informationssystem 
erbjuder tjänster och stöd till varandra.  

 

Shift2Rail 
Shift2Rail är en EU-plattform med syfte att flytta över godstransporter från väg till järnväg.  

Tabell 10. Identifierade projekt tillhörande SHIFT2RAIL. 

Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

FR8HUB  Trafikverket, 
CLOSER 

2017 – 
2021 

100,7 Mkr EU Länk 

Syfte: FR8HUB syftar till att effektivisera godshantering i järnvägssystemet vid 
noder, hubbar och terminaler. Projektet ska även utveckla framtidens godslok 
samt ta fram en strategi för att implementera relevant teknik. (CLOSER) 

https://kvarkenports.com/svensk-webb/kvarken-ports/projekt.html
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/the-21-federated-living-labs
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/the-21-federated-living-labs
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/the-21-federated-living-labs
https://closer.lindholmen.se/FR8HUB/1
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Områden Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

FR8RAIL II Trafikverket, 
CLOSER 

2018 – 
2021 

12,5 Mkr EU  Länk 

Syfte: FR8RAIL II – Digitalisering och automatisering av godståg har som 
huvudsyfte att utveckla funktionella krav för ökad prestanda och intelligens i 
exempelvis vagnparken och omkringliggande processer som via ökad automation 
leder till hållbar och attraktiv europeisk järnvägsfrakt. (CLOSER, 2021) 

 

 

FR8RAIL III Trafikverket, 
CLOSER 

2019 – 
2022 

130 Mkr EU Länk 

Syfte: FR8RAIL III - har som syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier, skapa 
engagemang hos intressenter och främja järnvägsrelaterad forskning och 
innovation samt utveckla demostationer. (CLOSER, 2021) 

 

 

FR8RAIL IV  CLOSER 2020 – 
2022 

180 Mkr  EU Länk 

Syfte: FR8RAIL IV – vidareutveckla teknologier som tillståndsbaserat underhåll, 
automatkoppel, telematik och elektrifiering samt nya koncept för intelligenta 
vagnar och långa tåg. (CLOSER, 2021) 

 

 

IN2SMART2 Chalmers 2019- 
2022 

102 Mkr EU Länk 

Syfte: IN2SMART2 – Fortsatt satsning inom järnväg för att optimera strategier, 
processer, verktyg, produkter och system. Fokus ligger på operativa nivåer 
(Shift2Rail, 2021). I Sverige pågår projektet Robotic Platform på Chalmers som 
tar fram ett motordrivet fordon för autonom körning på järnväg (Chalmers, 2020). 

 

 

Intelligent 
Videogates 
(IVG) 

Trafikverket, 
Ericsson, KTH 

2017 – 
2021 

10 Mkr Sverige Länk 

Syfte: Intelligenta videoportar (IVP) (Intelligent Videogates (IVG)) används för 
att automatisk samla in data från godsvagnar för att skapa smidigare och 
effektivare operation på terminaler. Detta är en del av FR8HUB. 

 

 

PERFORMIN
G-RAIL 

Mälardalens 
universitet 

2020 – 
2023  

13 Mkr Västerås Länk 

Syfte: PERFORMINGRAIL – syftar till att minska risker för marknaden genom 
optimal trafikledning och järnvägssignalering med tågpositioneringsmetoder men 
även genom uppdatering av regelverk. (Shift2Rail, 2021) 

 

  

https://closer.lindholmen.se/https%3A/closer.lindholmen.se/closer-projekt/fr8rail-ii
https://closer.lindholmen.se/fr8rail-iii/1
https://closer.lindholmen.se/node/84145
https://research.chalmers.se/project/9236
https://www.mdh.se/forskning/forskningsprojekt/innovation-och-produktrealisering/performingrail
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Drive Sweden 
Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) med ca 150 aktörer från 
näringsliv, myndigheter och akademi. Programmet leds av Lindholmen Science Park och 
finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projekten i Drive Sweden utvecklar 
uppkopplade, delade och automatiserade transportlösningar. Aktuella projekt i programmet 
har koppling till samtliga prioriterade områden. I Tabell 11 presenteras 10 identifierade 
projekt tillhörande Drive Sweden. 

Tabell 11. Identifierade projekt tillhörande Drive Sweden. 
* Information saknas ** Ej total budget 

Områden Namn Koordin
ator 

Period Budget Plats 🌐🌐 

 

 

AI Aware Volvo Car 
Corporation 

2020 – 
2022 

4 Mkr Göteborg Länk 

Syfte: AI Powered Awareness for Traffic Safety (AI Aware) är ett koncept för att 
undersöka och testa trafikkontroll som stöder uppkopplade och automatiserade 
fordon. Projektet syftar till att kombinera flera datakällor från trafiksystemet i en 
stad och tillämpa AI-algoritmer för att kunna identifiera och förutsäga olika 
händelser i trafiksystemet. 

 

 

AVTCT KTH ITRL 2019 – 
2021 

7,4 Mkr Nationellt Länk 

Syfte: Automated road vehicle traffic control tower (AVTCT) är ett projekt som 
ingår i Drive Sweden och som syftar till att undersöka trafikeffekterna på 
automatiserade fordon och trafikledning av kommersiellt drivna bilpooler och 
kollektivtrafik. Projektet är just nu inne i fas 2. 

 
Datadriven 
styrning av 
mikromobilitet i 
det offentliga 
rummet 

Stockholms 
Stad 

2020 – 
2021  

* Stockholm Länk 

 Syfte: Datadriven styrning av mikromobilitet i det offentliga rummet är ett 
projekt som genom insamling och analysering av data från elsparkcyklar i 
Stockholm syftar till att utveckla staden och deltagande operatörer samt få bättre 
ordning på elsparkcyklarna. (Drive Sweden, 2021) 

 

 

Innovation 
Cloud 

Ericsson 2016 –   * Nationellt Länk 

Syfte: Innovation Cloud är en molnplattform av Ericsson och är bas för flera 
delprojekt i Drive Sweden – bland annat flertalet pilotförsök med uppkopplade 
självkörande fordon och nya mobilitetstjänster. 

 
KOMPIS RISE 2017 – 

2021 
45 Mkr Nationellt Länk 

https://www.vinnova.se/p/ai-aware/
https://www.drivesweden.net/projekt-3/avtct
https://www.drivesweden.net/projekt-3/datadriven-styrning-av-mikromobilitet-i-det-offentliga-rummet
https://www.drivesweden.net/projekt-3/drive-sweden-innovation-cloud
https://kompis.me/
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Områden Namn Koordin
ator 

Period Budget Plats 🌐🌐 

 Syfte: KOMPIS är en innovationsplattform som syftar till att främja framväxten 
av kombinerad mobilitet i Sverige. (KOMPIS, 2021) 

 

 

KRABAT Drive 
Sweden 

* * Nationellt Länk 

Syfte: KRABAT är en del av Drive Sweden och syftar till att driva projekt 
avseende självkörande, elektriska och delade fordon i en systemlösning, som kan 
driva Sverige mot en omställning av transportsystemet. KRABAT omfattar sex 
delprojekt däribland S3 och Autopiloten varav några redan är avslutade (Drive 
Sweden, 2021).  

 

 

LIMA Lindholmen 
Science Park  

2019 – 
2021 

58 Mkr Göteborg Länk 

Syfte: LIMA - Lindholmen Integrated Mobility Arena (Drive Sweden) syftar till 
att leverera en tjänst för arbetsgivare och anställda på Lindholmen som förenklar 
både tjänsteresan, med hållbara trafikslag, och privatresan. Alla tjänster i en och 
samma app, privat- som tjänsteresa. Mellan september 2020 0ch september 2021 
utförs en pilotstudie av projektet. 

 

 

S3 fas 2 RISE, Drive 
Sweden 

2019 – 
2021 

13 Mkr Göteborg Länk 

Syfte: S3 (Shared Shuttle Services) fas 2 är ett projekt inom KRABAT som 
avslutades den 30 juni 2021. Syftet var att fortsätta arbetet med S3 genom att på 
en ny rutt testa funktioner för körning utan ombordvärd och att öka hastigheten 
på bussen (RISE, 2021).  

 

 

SCAT  RISE, Drive 
Sweden 

2020- 
2022 

* Göteborg Länk 

Syfte: SCAT (Safety Case for Autonomous Trucks) är ett projekt inom Drive 
Sweden som syftar till att säkerställa säker hantering av fjärrassisterade lastbilar 
med högre hastighet i en blandad trafikmiljö. Testningen sker vid AstaZero och 
demonstration sker på Lindholmen (RISE, 2021).  

 

 

Stockholm 
Virtual City 

Univrses 2020-
2021 

3,4 Mkr Stockholm Länk 

Syfte: Stockholm Virtual City tar fram virtuella och dynamiska representationer 
av den urbana miljön – digitala tvillingar. Dessa modeller kan användas för att 
analysera, optimera och planera koncept inom bl.a. mobilitets-, trafikflödes- och 
infrastrukturhantering. Genom mobila 3DAI Engine på Taxi Stockholms flotta, 
ska trafikskyltar kartläggas, trafikflöden övervakas i realtid och geofencing 
implementeras. 

 

https://www.drivesweden.net/projekt-3/krabat
https://www.drivesweden.net/lima
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/shared-shuttle-services-s3-fas-2
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/safety-case-for-autonomous-trucks
https://www.vinnova.se/p/sthlm-virtual-city/
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Avslutning 
Omvärldsbevakningens metod med sökning och insamling digitalt samt via samtal med 
interna experter gav en bred bild av utvecklingen inom ITS-området. Däremot kan det inte 
med full säkerhet sägas att den är heltäckande. Näringslivets verksamhet var svårare att 
identifiera, speciellt när det kom till finansiering. Information om teknisk utveckling 
tillkännagavs stundtals endast via pressmeddelanden av marknadsföringskaraktär i tidiga 
skeden. För att fånga näringslivets verksamhet kan kontakt med samverkansplattformar för 
myndigheter, akademi och näringsliv vara ett bra tillvägagångssätt för framtida 
omvärldsbevakningar på området.  

Av de 73 identifierade projekt/aktiviteter som presenteras ligger tyngdpunkten på område I. 
Optimal användning av väg-, trafik- och resedata samt område II. Kontinuitet i ITS-
tjänster för trafikledning och hantering av godstransporter. De motsvarar tillsammans 
75% av de presenterade projekten och aktiviteterna. Gränsdragning mellan områdena är 
svår och visar på den komplexitet som digitalisering ibland medför när den ska särredovisas. 

Under område I. Optimal användning av väg-, trafik- och resedata redovisas flera projekt 
och aktiviteter inom mobilitet som en tjänst. Både offentliga och privata aktörer driver 
arbetet. Projektet Digital Vinter redovisas som är ett exempel på ett forskningsprojekt där 
resultatet tas vidare i ordinarie verksamhet hos Trafikverket.  

Under område II. Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och hantering av 
godstransporter redovisas majoriteten av projekten och aktiviteterna. Projekten och 
aktiviteterna är av bred karaktär, inom bland annat trafikledning/trafikstyrning, test av C-
ITS-tjänster i Norden, utveckling av ITS-tjänster samt att ett flertal europeiska samarbeten 
redovisas. 

Under område III. ITS-tillämpningar till stöd för trafikskydd och transportsäkerhet 
redovisas ett fåtal projekt och aktiviteter, främst inom geofencing. Område IV. Koppling av 
fordonet till infrastrukturen innehåller projekt och aktiviteter som inkluderar 
automatiserade fordon både för person- och godstransporter, bland annat piloter som 
genomförs i verklig miljö. Även här redovisas flera europeiska samarbeten.  

Bedömning av ett projekt eller en aktivitets teknologiska mognadsgrad, som gjordes med 
utgångspunkt i TRL-skalan upplevdes som mest komplicerad. Till kommande arbete med 
framtagning av en omvärldsbevakning bör det undersökas om System Readiness Level 
(SRL) är en skala som, tillsammans med TRL-skalan, underlättar bedömningen av den 
teknologiska mognadsgraden.  

Kategoriseringen av projekt och aktiviteter har skett systematiskt utifrån en subjektiv 
karaktär. Det är framförallt pågående projekt som redovisas. Inför kommande arbete bör 
det kompletteras med att fånga in aktiviteter och implementerade lösningar i ordinarie 
verksamhet som har bäring på ITS-direktivet. Det kräver en annan faktainsamling än den 
som genomförts i denna rapport.  

Syftet med att följa Sveriges aktivitet och framdrift inom ITS-området för att utgöra ett 
underlag för medlemstatsrapportering i enlighet med ITS-direktivet har uppfyllts. Eftersom 
identifierade och insamlade projekten och aktiviteter är av betydelse för Sveriges framdrift 
kan generella slutsatser dras av resultatet.  
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Under arbetet med det insamlade materialet, trots bristande information i vissa avseenden, 
har några mönster urskilt sig som vore intressant för fortsatt analys. Exempelvis så är ett 
mönster den geografiska spridningen av projekt och aktiviteter. För projekt och aktiviteter 
där tester utförts på en fysisk plats så visar sig ett mönster där kluster och samarbeten 
uppstår mellan stora näringslivsaktörer, så som Volvo och Ericsson, myndigheter och de 
tekniska högskolorna. Ett exempel på detta är Lindholmen Science Park och Kista Science 
City. Västerbotten är den region som upplevs sticka ut i flest antal projekt och aktiviteter i 
förhållande till invånarantal. 
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