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Sammanfattning 

Denna underlagsrapport är en fördjupning av avsnittet forskning och innovation i rapporten 

Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 2033.  

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de av 

regering och Trafikverket uppsatta mål samt en utblick mot framtiden leder fram till förslag 

på prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden. Dessa bygger i 

korthet på att kommande års tematiska prioriteringar bör ha sin tyngdpunkt i minskade 

utsläpp och miljöpåverkan inom såväl trafikering som entreprenadverksamheten, ökad 

produktivitet inom bygg och underhåll, ökad tillgänglighet för användare av 

transportsystemet, samt ökad säkerhet i det allt mer uppkopplade samhället.   

Underlagsrapporten ger förutom förslag på vilka forsknings- och innovationsområden som 

bör prioriteras även förslag på hur mål inom prioriterade forsknings- och 

innovationsområden effektivare kan uppnås. Det handlar om att säkerställa långsiktig 

kunskapsutveckling på områden där transportmyndigheter är huvudsakliga behovsägare. 

Dessutom finns potential att öka Trafikverkets förmåga att tillsammans med andra 

myndigheter, akademi och näringsliv skapa en gemensam kraft inom utpekade nödvändiga 

förflyttningar i transportsystemet. Transportmyndigheter kan i högre utsträckning använda 

upphandling för att driva utveckling och bidra till en snabbare implementering. Det finns 

även en generell potential i att i högre utsträckning lösa utmaningarna tillsammans på den 

internationella arenan. Vissa utmaningar är i det närmaste omöjliga att lösa inom Sverige 

och det finns redan etablerade samarbeten på såväl global som EU- och nordisk nivå som 

skulle kunna nyttjas ännu mer.  

En utmaning är finansieringen av forskning och innovation från kunskapsutveckling till 

utvecklingen av färdiga produkter och tjänster. Trafikverket är relativt unikt i Sverige att 

både finansiera forskning och innovation och samtidigt agera som behovsägare. Att använda 

innovationsupphandling i större utsträckning, vidare utveckla interna processer och 

samverka med andra aktörer både nationellt och internationellt bidrar till ett helhetstänk 

kring finansieringen. Inte minst handlar det om systemdemonstratorer som för samman 

teknik, affär, juridiska förutsättningar, beteende och andra aspekter som krävs för större 

förflyttningar.  
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1. Inledning

Den här rapporten fördjupar och förklarar närmare bakgrunden till de resonemang kring 

Forskning och innovation (FoI) som förs i Förlag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen för 2022-2033 (TRV 2021:186). Rapporten ska ses som ett 

underlag till de förslag som läggs fram i huvudrapporten då texten om FoI är kort i 

huvudrapporten.  

Underlagsrapporten består av fem avsnitt inklusive inledningen. I avsnitt 2 presenteras en 

kort analys av utvecklingen under de senaste åren, samt trender som är viktiga att beakta 

under de kommande åren. Därefter beskrivs Trafikverkets förslag till prioriterade 

forsknings- och innovationsområden i avsnitt 3. Dessa svarar mot dels det vi lärt av 

historien dels större utmaningar vi kan överblicka kommande år. I avsnitt 4 beskrivs 

prioriterade arbetssätt för att initiera, driva och tillgodogöra forskning och innovation. 

Underlagsrapporten avslutas i avsnitt 5 med en sammanställning av de huvudsakliga 

förslagen och fortsatt arbete.  

De prioriterade forsknings- och innovationsområdena i avsnitt 3 är avsedda att vara 

övergripande och gälla under en längre tidsperiod. Områdena revideras ungefär vart fjärde 

år i samband med att Trafikverket tar fram ett förslag till ny nationell plan. Mer detaljerade 

beskrivningar av de prioriterade områdena presenteras i Trafikverkets forsknings- och 

innovationsplan1 som omfattar sex år men som uppdateras kontinuerligt.  Trafikverkets 

forsknings- och innovationsverksamhet är organiserad i sju tematiska portföljer (Planera, 

Vidmakthålla, Möjliggöra, Bygga, Sjöfartsområdet, Luftfartsområdet och Strategiska 

initiativ). De föreslagna forsknings- och innovationsområdena avspeglas i portföljernas 

målområden.  

1 Trafikverkets forsknings- och innovationsplan,  https://www.trafikverket.se/resa-och-

trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/ 

https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/
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2. Vart är vi på väg?

För att bättre kunna påverka framtiden är historien en bra utgångspunkt i kombination med 

förståelse för övergripande trender, politik och omvärldsanalyser.  

2.1. Klimatpåverkan och trafik 

Utsläppen av växthusgaser har fått allt större betydelse i vårt samhälle. FN:s mellanstatliga 

klimatpanels (på engelska Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC)) senaste 

klimatrapport visar tydligt att halterna av koldioxid och andra växthusgaser ökar i 

atmosfären samt att den genomsnittliga globala temperaturen ökar. EU har beslutat om Den 

Gröna Given2 och en ny klimatlag där utsläppen av växthusgaser ska minska med 55 procent 

till 2030 jämfört med 1990. Detta var en skärpning av den tidigare klimatlagen.  

Inrikes transporter står för cirka 32 procent av de territoriella3 utsläppen av växthusgaser. 

Om arbetsmaskiner adderas ökar denna andel till 38 procent. Byggande, drift och underhåll 

av statlig väg- och järnvägsinfrastruktur, inklusive användning av insatsvaror adderar 

ytterligare knappt 5 procent till utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter.  Sett till 

de territoriella utsläppen av växthusgaser har de totala utsläppen av växthusgaser sjunkit 

sedan 1990 men andelen som kommer från transporter inklusive arbetsmaskiner har ökat4.  

De territoriella utsläppen från transportsektorn domineras av personbilar med drygt hälften 

av utsläppen. Kollektivtrafiken står för 10-15 procent av antalet personkilometer men en 

väldigt liten del av växthusgasutsläppen. En tydlig trend är att utsläppen från lätta lastbilar 

har ökat kraftigt sedan 1990, troligen på grund av att lätta lastbilar har tagit över en del 

transportuppdrag som tidigare genomfördes med antingen personbil eller tung lastbil.  

2 EU-kommissionens information om Den Gröna Given, https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-
2019-2024/european-green-deal_en  
3 Utsläpp som uppstår inom Sveriges gränser 
4 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/ 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/
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Från 1990 fram till idag har trafikarbetet med personbilar ökat med ca 20 procent. För 

lastbilar är trenden annorlunda med en fördubbling från 1990 tills idag. För järnväg har 

transportarbetet ökat i en relativt jämn men mycket långsammare takt sedan 1950 talet 

jämfört med trafikarbetet på väg. Godstrafiken på järnväg uppvisade en kraftig ökning 

mellan 1950 och 1970 för att därefter öka svagt. Antal passagerare inom inrikes flyg ökade 

från 1960-talet till 1990 för att sedan ligga på en ganska stabil nivå.  

Det är en tydlig trend att utsläppen av växthusgaser minskar trots att trafikarbetet ökar, 

förutom för lätta lastbilar. Detta kan till stor del förklaras genom en ökad användning av 

förnybar energi, speciellt inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel för vägtrafik och 

arbetsmaskiner. Inom vissa segment är även användningen av höginblandade biodrivmedel 

hög. Energieffektivare fordon är en ytterligare förklaring samt teknikskifte, från bensin bilar 

till dieselbilar samt på senare tid till hybrider och laddbara fordon, det vill säga eldrift. En av 

de starkare trenderna inom transportsektorn är elektrifieringen av vägfordon genom 

batterier (BEV) och laddhybrider (PHEV). 2018 utgjorde laddbara personbilar (BEV och 

PHEV) cirka 8 procent av nybilsförsäljningen. Tre år senare hade denna siffra ökat till 

nästan 40 procent.  

Utsläppen från bränsle som används inom den internationella sjöfarten samt som tankas i 

Sverige har enligt Naturvårdsverket ökat med tre gånger sedan 1990. För det internationella 

flyget är motsvarande ökning en dubblering.  Detta är en stor skillnad i trenden jämfört med 

de territoriella utsläppen. 

2.2. Utvecklingstrender i transportsystemet 

Transportsystemet är i ständig förändring och påverkas av teknikutvecklingen, nya regler, 

beteendeförändringar, kriser och andra omvärldsfaktorer. Att göra en bedömning av vilka 

omvärldsfaktorer som haft störst påverkan på transportsektorns utveckling under de senaste 

åren är både komplext och i viss mån subjektivt. Nedanstående beskrivningar ska därmed 

inte ses som en heltäckande analys. Förhoppningen är att fånga några av de större 

utvecklingstrender som påverkar behovet av FoI framöver.  

Evidensen att mänsklig påverkan ligger bakom ökande halter av koldioxid och andra 

växthusgaser i atmosfären är stark. IPCCs senaste rapport visar på kopplingen mellan 

framtida utsläpp av växthusgaser och den troliga förändringen i global medeltemperatur. 

Oavsett scenario är den troliga utvecklingen att vi når 1.5 graders ökning i den globala 

medeltemperaturen i närtid (2021-2040).  

Elektrifiering har varit en tydlig utvecklingstrend under de senaste åren. I 

infrastrukturpropositionen skriver regeringen att ökade forsknings- och innovationsinsatser 

kommer att vara helt avgörande för den fortsatta utvecklingen av en elektrifierad 

transportsektor i alla trafikslagen. Utvecklingen inom järnvägs- och vägtransportområden 

har kommit längst men även här kommer FoI att behövas i vissa segment. FoI-behoven är 

stora inom flyg- och sjöfartsbranscher. Elektrifiering inom luftfarten (exempelvis elflyg och 

drönare) väntas ställa nya krav på infrastrukturen och dess tjänster, vilket medför behov av 

forskning och innovation. 

Omställningen till ett uppkopplat och automatiserat vägtransportsystem pågår och sker i en 

stegvis utveckling där ny teknik successivt introduceras i transportsystemet. Införandet av 

autonoma funktioner i vägfordon förutsätter en väl underhållen infrastruktur. Ett antal 

demonstrationsprojekt har genomförts men fortfarande kvarstår ett omfattande forsknings- 

och utvecklingsarbete. De juridiska förutsättningarna för uppkopplade, autonoma fordon i 
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öppen vägtrafik är under framtagning. Även i andra trafikslagen pågår snabb utveckling när 

det gäller automation.  

Mängden data och information från såväl människor som uppkopplade fordon, 

komponenter och system ökar samtidigt som priset för denna information sjunker och i 

flera delar blir alltmer lättillgänglig via nya affärsupplägg. Detta möjliggör nya typer av 

tjänster där fordon, infrastruktur och människor i allt större utsträckning växer ihop i ett 

system-av-system-perspektiv och det gäller både inom och mellan trafikslagen. 

Uppkopplade bilar upptäcker redan idag förändringar i vägnätet och ger kontrakterade 

entreprenörer möjlighet att utföra rätt underhållsinsats på rätt plats i rätt tid i applikationen 

Digital vinter. Liknande utveckling sker just nu för de flesta företeelser på vägar där bilar 

kan upptäcka till exempel potthål, lutande räcken och smutsiga skyltar som behöver tvättas 

och kan utgöra en leveranskontroll. Eftersom det är vanliga fordon som upptäcker 

felaktigheter (till exempel hala vägar) är det i praktiken trafikanter som styr 

underhållsinsatserna på väg. Uppkopplade bilar möjliggör samtidigt en uppföljning och en 

förståelse för hela vägnätets tillståndsutveckling och är en viktig komponent i för att 

optimera tillgångsförvaltning.  

Uppkopplade komponenter och system är en annan trend där delar av vägsystemet, det som 

är elektrifierat till exempel trafiksignaler, belysning och fläktar kopplas upp. Det möjliggör 

ett prediktivt underhåll i detalj styrt av Trafikverket och utfört av konkurrerande bolag eller 

via funktionella krav upphandlade av konkurrerande entreprenörer. Trenden har inom den 

delen av vägsystemet varit att det är Trafikverket som övervakar, räknar ut och kallar ut 

entreprenörer på att åtgärda fel eller förebygga fel.  

Den nya informationen förfinar förmågan att förvalta infrastrukturen och fördela 

underhållsmedel till rätt åtgärd men skapar även förståelse för hur framtidens infrastruktur 

bör utformas. Exempelvis ger statistik från själva fordonen kring framkomlighet, olyckor 

och energiförbrukning möjligheter till avvägningar kring hur det framtida transportsystemet 

bör se ut. Den idag etablerade tillgångsförvaltningen kan ständigt förfinas i takt med att fler 

fordon och komponenter i anläggningen kopplas upp och  ger nyttor i prioriteringsmodeller 

vid tillgångsförvaltning.  

Geofencing är en annan teknik som genom att digitalt definiera geografiska områden kan 

begränsa, styra eller informera uppkopplade fordon i dess framförande. Detta skapar nya 

möjligheter och verktyg för att i framtiden utveckla en högre tillgänglighet, en ökad säkerhet 

samt en lägre miljöpåverkan i transportsystemet.  

Inom entreprenad är trenden tydlig att maskiner och fordon kopplas upp mot varandra. 

System-av-system-lösningar ger entreprenören möjlighet att optimera produktionen på 

liknande sätt som fabriker under tak redan gör tack vare teknik inom samlingsbegreppet 

industri 4.0. För att en sådan utveckling ska fortsätta behöver Trafikverket och andra 

beställare skapa rätt affärsmässiga förutsättningar då det kräver en hel del investeringar hos 

entreprenad- och konsultbolag. Det finns dock en potential då entreprenörer efter att 

system- av systemlösningarna etablerats kan påbörja automatiseringen av hur vägar och 

järnvägar byggs och underhålls.    

Inom järnvägssystemet ligger fokus på digital innovation och automatisering för att uppnå 

de europeiska målen i Gröna given. Det innebär bland annat en vidare utveckling av 

järnvägens signalsystem så att kostnader kan minska samtidigt som funktionaliteten ökar 

genom att möjliggöra ökad kapacitet. En annan funktionalitet som skall utvecklas är 

automatisering av förarfunktionerna för person och godstrafik. Precis som för bilar 

utvecklas olika nivåer av automatisering; från förarstöd till helt förarlösa fordon.  
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Andra trender som ligger högt på järnvägens agenda handlar om utvecklingen av 

tillgångsförvaltning, bland annat genom digitala tvillingar, artificiell intelligens och sensorer 

i infrastrukturen såsom till exempel spår, växlar och broar. Mycket fokus läggs på att 

utveckla analysmetoder för all de data som nu kan tillhandahållas, samt robotisering av 

arbete i spår. Även trafikstyrning, flödesoptimering och kapacitetsökning av befintlig 

infrastruktur, inklusive koncept kring dörr till dörr lösningar och intermola godstransporter 

har starkt fokus. 

Covid-19 har haft en omfattande påverkan på godstransporter och personresor. Ett antal 

FoI-projekt har påbörjats för att belysa pandemins effekter men i skrivande stund är det för 

tidigt att dra några slutsatser om de långsiktiga effekterna på transport- och trafikmönster 

för att kunna svara på frågan: Hur kommer medborgarnas och näringslivets behov och den 

framtida tillgängligheten att se ut i framtiden? 

I inriktningsunderlaget 20205 lyfte Trafikverket fram behovet av kraftigt ökade resurser för 

underhåll av transportinfrastrukturen. Kunskap som bidrar till produktivitetsökningar och 

kostnadseffektivitet behöver öka. Det handlar bland annat om att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter, säkerställa kompetensen hos både beställare och utförare av underhåll, samt 

förstärka överhörningen mellan FoI och verksamhetsutveckling.  

Regeringen presenterade sin godstransportstrategi6 2018 och sedan dess har ett antal 

initiativ tagits för att främja överflyttning från väg till järnväg och sjöfart. Här behövs både 

kunskapsutveckling och demonstration av fungerande lösningar. Fokus har hittills varit 

mest på att utveckla varje trafikslag för sig. Det har blivit allt tydligare att det saknas 

motsvarande teknikutveckling på platser där trafikslagen möter varandra, dvs i hamnar och 

terminaler, för att möjliggöra en effektivare överflyttning mellan trafikslagen och för att 

nyttja transportsystemet mer effektivt. 

Fokus på hela-resan-perspektivet växer fram för både personresor och godstransporter. 

Genom att använda data på nya sätt skapas reseplanerare och andra digitala verktyg för 

snabbare och säkrare resor och transporter. Nya typer av fordon (till exempel elsparkcyklar 

eller leveransrobotar) påverkar den sista milen7 för både gods och personresor.  

Det senaste året har mycket förändrats när det gäller resmönster. Många som tidigare åkte 

till sin arbetsplats har nu jobbat från hemmet. Resor till affärer, restauranger och många 

fritidsaktiviteter har minskat. Utöver minskat resande har det även lett till nya vanor som 

kanske består över tid. I takt med behoven har även de digitala verktygen har förbättrats, 

individer och organisationer har fått mer erfarenhet av dem, näthandelsutbudet har vuxit, 

fler kulturevenemang och seminarier är tillgängliga över nätet. 

Den tekniska utvecklingen inom transportsystemet och ökat tjänsteutbud har förenklat 

resandet, minskat kostnaderna och ökat reshastigheterna. Kortare restid kan resultera i att 

vi kan spendera mer tid för annat än att resa. Utfallet är dock att majoriteten av den 

inbesparade tiden används för att resa längre. Urbaniseringen påverkar också resandet. Allt 

fler bor i städer, och en allt högre andel i de största städerna. Stadens storlek eller placering i 

landet är mindre betydande för reslängden. Den stora skillnaden är mellan de som bor i 

5 Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022 – 2033 och 2022 – 
2037: http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484716/FULLTEXT01.pdf   
6 Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi: 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-
godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/  
7 Med sista milen menas den sista leveranssträckan hem till kundens dörr från en terminal eller ett 
utlämningsställe, alternativt sträckan hem från närmaste hållplats för kollektivtrafiken.   

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1484716/FULLTEXT01.pdf
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2018/06/effektiva-kapacitetsstarka-och-hallbara-godstransporter--en-nationell-godstransportstrategi/
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tätort och de som bor på landsbygden. Boende på landsbygden reser ungefär 50 procent 

längre än de som bor i tätort, oavsett var i landet.  

Samhället blir allt mer specialiserat vilket förutsätter hög tillgänglighet till personer, varor 

och tjänster. Ökad tillgänglighet kan lösas på två principiellt olika sätt, genom antingen 

längre transportavstånd eller förtätning så att avstånden minskar. Specialiseringen leder 

även till globalisering av produktionskedjor och handelsmönster. Detta ställer krav på hög 

tillgänglighet och ett väl fungerande transportsystem.8 

I takt med att befolkningen växer i städerna med ökade behov av transporter som följd sätts 

den traditionella infrastrukturen på prov. En lösning när infrastrukturen på marken inte 

räcker till är att nyttja luftrummet. I och med den utveckling som pågår med att luftrummet 

öppnas upp för luftburna transporter i städer9 finns det, precis som med elbilar, utmaningar 

att övervinna som handlar om teknik, miljö och säkerhet, regelverksutveckling, acceptans 

från allmänheten med mera.  Sedan 2021 gäller nya regler för drönare i hela EU för att 

underlätta säker utveckling av drönaranvändningen i framtiden. Under de senaste åren har 

flertalet forsknings- och innovationsprojekt genomförts om drönare på diverse 

tillämpningsområden. Det finns potential att använda drönare på transport- och 

infrastrukturområdet, till exempel för stöd för tillståndsmätning av anläggningar10 och 

godsdistribution.   

För att möta utvecklingen inom luftfarten är samtliga aktörers tillgång till information före 

och under flygning är central. Informationstjänsterna och själva luftrummet behövs för att 

luftfart ska kunna bedrivas säkert, effektivt och miljöanpassat. Flygtrafiktjänsten behöver 

anpassas till ökad flexibilitet, skalbarhet och robusthet för att möta kommande förändringar 

och inte hindra utveckling. För att åstadkomma förändring behövs en ökad digitalisering av 

tjänsteproduktion och tjänsteleveranser.  

Medan elektrifiering är en tongivande trend, noteras även att andra lösningar (alternativa 

bränslen och framdrivning) växer fram men mer utvecklingsarbete behövs. Exempelvis 

inom internationella sjöfarten kommer enbart 3 procent av den totala energianvändningen 

att ha sitt ursprung i bränslen med inga eller låga utsläpp år 2030.11 Tillgängligheten och 

prisnivån på alternativa bränslen är en utmaning.  

Trafikverket skriver i sin omvärldsanalys12 att ett fungerande transportsystem är en viktig 

del för att andra funktioner i samhället ska fungera. Kraven ökar på att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i systemet även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt 

med ökad digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av informationssäkerhet och 

säkerhetsskydd. 

2.3. Trafikverkets interna arbete med forskning och innovation

Trafikverket införde en ny struktur för sina forsknings- och innovationsportföljer 2017. En 

av ambitionerna med den nya strukturen var att stärka FoI:s roll i all verksamhet, bland 

annat för att bättre ta till vara på resultaten från forskningsprojekt. Sedan gällande nationell 

8 Baserat på Eliasson, J. (2021) Kommer vi resa mindre efter pandemin? I Eliasson, J. och Unemo, L. 
(red): I en tid av pandemi - en ESO-antologi med samhällsvetenskapliga reflektioner. Expertgruppen 
för studier i offentlig ekonomi 2021:1. 
9 Kallas även för Urban Air mobility (UAM) 
10 https://www.vinnova.se/p/dronarunderstodd-inspektion-av-broar/  
11 https://www.iea.org/reports/international-shipping  
12 Trender i transportsystemet - Trafikverkets omvärldsanalys 2018, http://trafikverket.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1363874/FULLTEXT01.pdf  

https://www.vinnova.se/p/dronarunderstodd-inspektion-av-broar/
https://www.iea.org/reports/international-shipping
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363874/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1363874/FULLTEXT01.pdf
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plan togs fram har interna arbetssätt utvecklats, inte minst har samordningen och 

förankringen internt i verksamheten stärkts.  

Kunskapsutveckling är i fokus hos de flesta portföljerna och bedöms fortsatt viktigt för 

framtiden. Exempelvis är järnvägstekniska området i stort behov av kompetens- och 

kunskapsutveckling. Externa samarbeten med exempelvis akademier och andra 

myndigheter bygger i hög grad på långsiktighet, vilket har varit möjligt exempelvis genom 

branschprogrammen. Samtidigt konstateras en minskad andel projekt med privata utförare 

och på högre marknadsmognadsnivå. Test- och demonstrationsprojekt förekommer i den 

ordinarie verksamheten, uppskattningsvis pågår 70-80 tekniktester för närvarande.13 Dels 

är test- och demoprojekt generellt mer kostsamma och dels ökar komplexiteten i 

beredningen. Trafikverket har som ambition att genomföra fler demonstrationsprojekt, inte 

minst systemdemonstratorer som kan förbereda organisationen och marknaden för större 

systemskiften. 

Ett antal förkommersiella upphandlingar inom FoI-verksamheten har genomförts. Det 

största gäller Triple F14, ett tolvårigt program som ska bidra med kunskap och 

demonstrationsprojekt i omställningen mot ett fossilfritt godstransportsystem. En annan 

långsiktig forskningssatsning gäller branschprogrammet Hållbar sjöfart15 som planeras pågå 

i 10 år. Ett tredje exempel är Aktivt resande där Trafikverket tillsammans med Skellefteå och 

Uppsala stimulerar utvecklingen av smarta lösningar för gång, cykel och andra färdsätt som 

inkluderar fysisk rörelse.16 Den senaste förkommersiella upphandlingen ”Varning för tåg” 

syftar till att stimulera utveckling av nya innovativa lösningar som varnar olika trafikanter 

för ankommande tåg och är oberoende av installationer i järnvägsanläggningen . Sedan 2017 

har även förkommersiella upphandlingar Elvägar 2, Big data för vägtrafikdata och 

Friskluftsventiler med hög ljudreduktion genomförts.  

Det finns en utvecklingspotential i att länka samman hela kedjan från forskningsprojekt till 

affär genom upphandling av nya lösningar17, både i ett makroperspektiv 

(nationellt/internationellt) och i ett mikroperspektiv (den enskilde aktören). Trafikverket 

behöver öka sin förmåga och kunskap att nyttja FoI-verktyget på ett effektivt sätt, 

exempelvis att identifiera områden som bör konkurrensutsättas i ett tidigt skede och att 

nyttja FoI även i de ordinarie entreprenad- och konsultupphandlingarna. Komplexiteten 

ligger i att bedöma hur långt utvecklingen har kommit i en viss fråga. Ett antal frågor kan 

vara lämpliga att ställa. Finns det kommersiell potential? Hur ser incitamentsstrukturen ut 

för involverade aktörer? Finns det legala hinder? Hur ser nationell respektive internationell 

13 Siffran är en uppskattning och bygger på en intern undersökning. Det är värt att notera att en del 
FoI-projekt innehåller bland annat inslag av test- och pilotverksamhet.  
14 https://triplef.lindholmen.se/  
15 https://www.lighthouse.nu/sv/branschprogrammet-h%C3%A5llbar-sj%C3%B6fart  
16 https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-
cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/  
17 Det finns ett antal begrepp som är viktiga i sammanhanget. Innovationsupphandling är ett 
paraplybegrepp för många olika modeller, verktyg, metoder och förfaranden för att ta fram 
innovation med hjälp av den offentliga affären. Anskaffning av FoU-tjänster är ett verktyg för att 
både få forskning och utveckling till och med demo och samtidigt skapa marknad (Förkommersiell 
upphandling är ett exempel). Upphandling av nya lösningar är ett förfarande där beställaren i 
samma affär, i en etappindelad process inkluderande flera aktörer/leverantörer köper både 
utveckling, test, demo och leverans av nya lösningar och därigenom ”medskapar” nya lösningar, 
överbryggar dödens dal och möjliggör att gå från nytt till nytta. Utvecklingsfrämjande 
upphandling/affär är ett förfarande där beställaren i ordinarie affärer skapar förutsättningar för 
leverantörer att erbjuda nya, bättre lösningar. 

https://triplef.lindholmen.se/
https://www.lighthouse.nu/sv/branschprogrammet-h%C3%A5llbar-sj%C3%B6fart
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/gang-och-cykel/aktivt-resande--det-ska-vara-enkelt-och-sakert-att-ga-cykla-och-aka-kollektivt/
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utveckling ut? Behövs mer forskning i tidiga utvecklingsskeden, tester av teknik eller 

demonstration av hela system?  

Bilden nedan sammanfattar hur Trafikverkets olika arbetssätt förhåller sig till varandra, hur 

den finansiella modellen kan se ut och var behoven beskrivs. Det är viktigt att poängtera att 

forsknings- och innovationsverksamheten inte är linjär: fler forskningsprojekt kan behövas 

innan tekniken, affärsmodellen, regelverket och mottagaracceptansen är tillräckligt mogna 

för nästa utvecklingssteg. 

2.4 Finansieringen av forsknings- och innovationsarbete på 
transportområdet 

Forskning och innovation inom transportområdet stöds av flera aktörer. Enligt direktivet till 

Trafikverket ska förslaget till nationell plan beakta alla de övriga medel som avsätts eller 

aviseras för forskning och innovation och som kan ha bäring på de transportpolitiska målen 

men som görs inom ramen för andra politikområden.  

Trafikverkets forsknings- och innovationsverksamhet utgår från de uppgifter som 

regeringen gett till myndigheten. Överlag präglas Trafikverkets FoI-verksamhet av 

infrastrukturrelaterade teman men är inte begränsad till dessa. Trafikverket samverkar 

också med andra aktörer, inte minst med Vinnova och Energimyndigheten som finansierar 

forskning och innovation på transportområdet. 

Vinnova satsar årligen ca 600 miljoner kronor på ”Hållbar mobilitet”, vilket är ett av tio 

områden som myndigheten prioriterar. Hållbart mobilitetssystem handlar om att 

möjliggöra förflyttning av människor och gods på ett resurseffektivt, snabbt och säkert sätt 

samtidigt som negativa effekter på klimat och hälsa undviks. Vinnovas insatser fokuserar på 

innovation och utgår från ett tydligt systemperspektiv. I arbetet utmanas systemgränser för 

mobilitetområdet, till exempel gällande samhällsplanering, digital infrastruktur och 

omställning av energisystemet. Att åstadkomma bestående beteendeförändringar hos 

resenärer och godstransportaktörer ses som en viktig faktor mot hållbar och hälsosam 

mobilitet. Cirka två tredjedelar av budgeten läggs på programmet Fordonsstrategisk 

forskning och innovation (FFI), ett långsiktigt samverkansprogram mellan Vinnova, 

Energimyndigheten, Trafikverket och industrin för framtidens hållbara vägtransporter. 

Vinnova satsar även på två strategiska innovationsprogram på mobilitetsområdet: Drive 

Sweden (effektiva, uppkopplade och automatiserade transportsystem) och Innovair 
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(innovationsprogram för flygtekniksområdet). I syfte att utveckla Sveriges framtida 

transportinfrastruktur finns det strategiska innovationsprogrammet ”InfraSweden 2030”. 

Vinnova finansierar även större satsningar om drönare, ändrade resvanor, e-handelns 

transporter, stadsutveckling med mera. 

Energimyndigheten driver på energiomställningen in i ett modernt fossilfritt 

välfärdssamhälle. Energimyndighetens verksamhet täcker en bredd av verktyg, där hela 

kedjan från forskning och innovation till marknad, styrmedel och regelverk hänger ihop. 

Under 2020 avsatte Energimyndigheten 281 miljoner kronor till FoI om 

transportsystemet.18 Energimyndighetens strategi för forskning och innovation på 

transportområdet bygger på tre områden: ett transporteffektivt samhälle, resurseffektiva 

och fossilfria fordon och farkoster, samt förnybara drivmedel. Drivkrafter till förändring är 

ett fjärde tvärgående tema som bidrar till snabbare omställning. Energimyndigheten har 

under lång tid bedrivit insatser som främjar elektrifieringen av transportsektorn, exempelvis 

FFI, Batterifondsprogrammet, Energieffektiva fordon, Pilot- och demonstration samt 

kompetenscentrumet Swedish Electromobility Center.  

Samspel med andra myndigheter är viktigt även i fortsättningen. Bland annat handlar det 

om att gemensamt stimulera aktörssamverkan, samt hitta synergier mellan forskning och 

uppdrag.  

Näringslivets satsningar på forskning och utveckling (FoU) ökar men bilden är inte entydig. 

Enligt SCB har transportmedelsindustrins totala utgifter för egen FoU ökat från ca 13,8 

miljarder kronor 2007 till 31,9 miljarder 2019. Motsvarande siffra för bygg- och 

anläggningsindustrin är en minskning från 400 miljoner kronor till 242 miljoner kronor. 

Transport- och magasineringsföretagens totala utgifter för egen FoU har också minskat 

under de senaste åren och var 59 miljoner kronor under 2019. Konsultbyråers FoU har ökat 

från 161 miljoner kronor 2007 till 426 miljoner kronor 2019 men hade en toppnotering 

under 2015 (976 miljoner kronor).19 För att skapa incitament för industrin att öka sina 

satsningar på forskning och utveckling är det viktigt att de offentliga aktörerna, exempelvis 

Trafikverket, skapar dessa förutsättningar via sina affärer. 

Med tanke på att regler för statligt stöd till företag för forskning och innovation förutsätter 

medfinansiering från företag och andra aktörer som driver ekonomisk verksamhet, har olika 

segment inom näringslivet skilda förutsättningar att delta i offentligt finansierade FoI-

projekt.  

Trafikverket och andra transportmyndigheter20 har varit aktiva i EU:s forsknings- och 

innovationsprogram under längre tid. Trafikverket och Luftfartsverket har varit 

framgångsrika i EU:s senaste forsknings- och innovationsprogram Horisont 202021. 

18 Energimyndighetens årsredovisning 2020, s. 53-55.  
19 Sektorsindelningen i SCB:s databas: SNI-koderna 29-30: transportmedelsindustri; SNI-koderna 41-
43: bygg- och anläggningsindustri, SNI-koderna 49-53: transport- och magasineringsföretag och SNI-
koderna 69-70: juridiska och ekonomiska konsultbyråer, samt konsulttjänster till företag. Länk till 
statistikdatabasen: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0301__UF0301F/FoUuFtgutg/  
20 Begreppet Transportmyndigheter åsyftas Trafikverket, Transportstyrelsen, Luftfartsverket och 
Sjöfartsverket i denna rapport. Dessa myndigheter är representerade i Trafikverkets forsknings- och 
innovationsråd som har bidragit till framtagandet av underlagsrapporten.  
21 Enligt uppgifter från eCORDA H2020 databas ligger Trafikverket på plats 4 och Luftfartsverket på 
plats 5 bland svenska aktörer när det gäller EU-medel för projekt i transportutmaningen i Horisont 
2020. https://h2020viz.vinnova.se/#/country?countryNames=%5B%22Sweden%22%5D  

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0301__UF0301F/FoUuFtgutg/
https://h2020viz.vinnova.se/#/country?countryNames=%5B%22Sweden%22%5D
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Regeringen skriver i infrastrukturpropositionen att det är av stor vikt att Trafikverket 

fortsätter sitt europeiska engagemang inom Horisont Europa och Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (CEF 2). Deltagandet skapar stora möjligheter till uppväxling av 

satsade nationella medel och bidrar därmed till att förstärka de svenska forsknings- och 

demonstrationsresurserna. Dessutom finns det möjlighet för offentliga aktörer att få 

ekonomiskt stöd för att genomföra innovationsupphandlingar22. 

I Horisont Europa är det tydligt att förväntningarna på synergier mellan ramprogrammets 

insatser och nationella forskningsprogram är högre än i tidigare ramprogram. Programmet 

ska stärka EU:s vetenskapliga och tekniska grund samt det europeiska forskningsområdet, 

främja EU:s innovationskapacitet, konkurrenskraft och jobbskapande, ge resultat i de frågor 

som är viktigast för Europa; försvara den europeiska socioekonomiska modellen och 

europeiska värderingar. 

I oktober 2021 beslutade regeringen om en nationell strategi för svenskt deltagande i 

Horisont Europa.23 Strategin sätter upp åtta mål, bland annat ska deltagande i Horisont 

Europa bidra till att höja kvaliteten på svensk forskning samt stärka näringslivets 

konkurrenskraft och innovationsförmåga. Deltagande i Horisont Europa ska även bidra till 

att stärka Sveriges nationella satsningar och kunskap och resultat från Horisont Europa ska 

i större utsträckning komma till användning i det svenska samhället. 

Trafikverket är även involverat i andra internationella samverkansprogram, exempelvis 

inom europeiska vägverkens samverkans organ CEDR24 och nordiska NordFoU25. NordFoU 

är ett samarbete mellan de nordiska vägförvaltningarna för att initiera, finansiera och driva 

FoU-projekt. Målet är att driva och utveckla FoU med avseende på innovation, synergi och 

utveckling av nordiska FoU-miljöer till förmån för de nordiska väg- och trafiksystemen. 

Inom CEDR genomförs årliga utlysningar på olika temans med vägtransportfokus.  

Trafikverket ingår också i diverse forskningsplattformar med akademin och näringslivet. 

Exempelvis järnvägstekniska plattformen Charmec finansieras gemensamt av 

näringslivsintressenter, Trafikverket och Chalmers. 

22 Mer information om utlysningarna: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/horizon-europe-
funding-pcp-and-ppi  
23 https://www.regeringen.se/4a8508/contentassets/43f13307668e464991847049cf468dd2/en-nationell-
strategi-for-svenskt-deltagande-i-horisont-europa-20212027  
24 Mer information finns på Conference of European Directors of Roads (CEDR) hemsida: 
www.cedr.eu   
25 Mer information finns på NordFoU hemsida: http://www.nordfou.org/Sider/fgj.aspx  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/horizon-europe-funding-pcp-and-ppi
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/horizon-europe-funding-pcp-and-ppi
https://www.regeringen.se/4a8508/contentassets/43f13307668e464991847049cf468dd2/en-nationell-strategi-for-svenskt-deltagande-i-horisont-europa-20212027
https://www.regeringen.se/4a8508/contentassets/43f13307668e464991847049cf468dd2/en-nationell-strategi-for-svenskt-deltagande-i-horisont-europa-20212027
http://www.cedr.eu/
http://www.nordfou.org/Sider/fgj.aspx
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3. Prioriterade forsknings- och
innovationsområden

Regeringen poängterar i infrastrukturpropositionen att forskning och innovation på 

transportområdet är avgörande för att nå klimatmålen, skapa tillgänglighet för såväl 

medborgare som näringslivet, bidra till ökad trafiksäkerhet samt till övriga miljömål. Ny 

kunskap behövs för att Sverige ska kunna bli världens första fossilfria välfärdsland. Vidare 

skriver regeringen att transportområdet genomgår ett paradigmskifte där digitalisering 

genomsyrar i princip all utveckling. I enlighet med  sin instruktion ska Trafikverket 

dessutom i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation och 

effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll ökar. 

Enligt direktivet om nationell plan för transportinfrastrukturen ska Trafikverket beskriva 

och motivera vilken forskning och innovation som bör prioriteras för att den nationella 

planen ska bidra till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Dessutom 

ska Trafikverkets förslag förklara hur prioriteringar inom forskning och innovation bidrar 

till transporteffektivitet, samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet, trafiksäkerhet samt 

samhällsplanering och bostadsbyggande. 

De transportpolitiska målen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ställer krav på 

ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många mål inom klimat- och 

miljöområden, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer tvärvetenskaplig forskning 

ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. Forskning kring klimatpåverkan, 

tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop med exempelvis biologisk 

mångfald, buller och aktiv mobilitet.  

Framtidens transportforskning behöver i större utsträckning hantera flera 

hållbarhetsaspekter samtidigt för att de ska stärka varandra och öka incitament till 

införande. Vidare behöver trafikslagsövergripande FoI stärkas så att varje trafikslags unika 

fördelar och utvecklingsnivå kan användas i ett bredare perspektiv för positiv effekt på 

systemnivå samt för att öka takten och möjligheterna att nyttja ny kunskap och innovation. 

Ett systemperspektiv behöver även utvecklas inom respektive trafikslag för att få ut mesta 

möjliga effekt av respektive trafikslag. Exempelvis handlar det om järnvägen där det 

kommer att krävas ytterligare FoI för att hålla ihop hela systemet kopplat till förändringar 

och utveckling av de olika delsystemen. 

Nedanstående prioriterade forsknings- och innovationsområdena är avsedda att peka ut en 

övergripande inriktning. Trafikverket föreslår att följande forsknings- och 

innovationsområden prioriteras under 2022-2033:  

 Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 Ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet

 Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.



16 (25) 

3.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö 
och natur 

Området grundar sig bland annat i att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland 

och berör forskning och innovation om en omställning till fossilfrihet, minskad 

miljöpåverkan, klimatanpassning, biologisk mångfald m.m.  

Hela transportsystemet ska bli fossiloberoende inom några decennier. Vägtrafiken, 

luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till fossilfrihet. Fossilfrihet 

kan nås genom en kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och 

framförande samt byte till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt 

nödvändig och det behövs forskning och innovation som stödjer snabbare utrullningen av 

elektrifieringslösningar i transportsystemet. Utfasningsutredningen som presenterades 1 

juni 2021 pekar på att den övergripande strategin bör vara att elektrifiera så långt det går, 

för att minska trafiken samt att förnybara drivmedel kan användas där det är svårt att 

elektrifiera. Forskning kommer därmed att behöva innehålla betydande delar elektrifiering 

för att nå ett fossilfritt transportsystem. Kunskapen behöver även öka om hur skatter, lagar 

och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska utsläppen från 

transportsystemet.  

Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och dess miljöpåverkan under hela 

livscykeln ska vara mycket liten. Hållbara lösningar för klimat- och miljöfrågor, från 

planläggning till underhåll och byggande av infrastruktur i alla trafikslag, behöver därför 

skyndsamt utvecklas och implementeras. Det finns behov av mer forskning för samordning 

av tidiga planeringsfrågor samt inom drift och underhåll för att leda utvecklingen till ett 

hållbart heltäckande transportsystem.  

En så systemövergripande omställning som övergång till fossiloberoende ställer höga krav 

på att det sker i kombination med andra hållbarhetsmål. Grunden för detta är fördjupad 

kunskap för att bevara biologisk mångfald och minska hoten för utarmning, även för sådana 

funktioner som bidrar till lösningar för andra miljö- och klimatanpassningar. Lämpliga 

planeringsverktyg, funktioner och metoder för att stärka landskapets värden behöver 

utvecklas för att bidra till en hållbar markanvändning.  

För att landskapet ska utvecklas i takt med kommande systemövergripande omställning 

behöver kunskapen om synergifunktioner mellan klimat, miljö och natur längs 

infrastrukturen utvecklas. Funktionerna av dessa kan mildra effekter av klimatförändringar 

och bidra till biologisk mångfald.  

Jämfört med gällande plan har området breddats för att öka fokus på miljö, 

klimatanpassning och biologisk mångfald. 

3.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Området 

motiveras i synnerhet av de märkbara kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som 

underhåll av infrastruktur under de senaste åren. Särskilt för järnvägen har resursbehoven 

ökat drastiskt när det gäller drift och underhåll. Järnvägen står även inför stora 

investeringar (exempelvis nya stambanor) där innovation behövs för att öka produktivitet.  

Trafikverket är den enskilt största beställaren på anläggningsmarknaden. Som en 

upphandlande myndighet har Trafikverket ett stort ansvar för hur skattemedlen används 
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och kan samtidigt påverka marknaden genom upphandlingar. Det handlar både om att höja 

kompetensen och stimulera marknadens aktörer att utveckla sina affärer26. Arbetet med att 

digitalisera och automatisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och 

underhållet har potential att förbättra hela processen, från planering till projektering, 

byggande, underhåll och trafikering. Forskning och innovation kring både tekniska 

utmaningar och tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i skenet av digitaliseringens 

potential för ökad produktivitet och effektivitet behövs.  

Framtida forskning inom infrastrukturområdet, exempelvis broteknik, geoteknik, 

materialteknik, behöver än mer ske ur ett livscykelperspektiv. Fokus ska ligga på att 

kombinera kostnadseffektivitet med minskad miljöpåverkan. Resurseffektiva giftfria 

cirkulära flöden eftersträvas som en del i omställningen till en cirkulär ekonomi, ökad 

säkerhet och god tillgänglighet i befintlig och framtida infrastruktur. Lika viktigt är att öka 

kunskapen om hur hållbara och cirkulära offentliga affärer och försörjningssystem skapas 

och implementeras.  

Forskning och innovation inom klimatanpassningsområdet syftar till att spegla detta samt 

bibehålla robustheten mot yttre påverkan i form av exempelvis höga flöden samt ras och 

skred. Anläggningens förmåga att motstå klimatförändringarnas effekter bygger både på god 

samhällsplanering samt ett gott förvaltande av anläggningen som sådan.  

Området är nytt jämfört med gällande plan. 

3.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela 
landet 

Området grundar sig i målen om transporteffektivitet, samhällsekonomisk effektivitet, 

jämställdhet/jämlikhet, trafiksäkerhet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Området 

motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart under de 

senaste decennier; järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i godstransportsystemet; 

mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras; samt ökad användning av obemannade 

luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Regeringen framhåller i infrastrukturpropositionen att samtliga trafikslag och transportsätt 

behöver fungera tillsammans i ett effektivt transportsystem. Det handlar inte minst om 

tvärvetenskaplig forskning som knyter samman fordon, infrastruktur och transporttjänster. 

Driftkostnaden för kollektivtrafiken har ökat mycket under de senaste decennier. Det behövs 

kunskap och nya lösningar som vänder på den utvecklingen. Det behövs även 

metodutveckling som bidrar till optimalt utbud av kollektivtrafik, utifrån både 

kostnadseffektivitet och förändrade mötes-, rese- och inköpsbeteenden. Forskning och 

innovation om aktiv mobilitet, inklusive gång och cykel, behöver stärkas. Den resfria 

tillgänglighetens möjligheter behöver också tas tillvara.  

Effektiva godstransporter är av stor betydelse för att främja näringslivet och tillväxt i hela 

landet. Ytterligare effektiviseringar i vägtrafiken drivs av bland annat trender mot 

digitalisering, automation, nya affärsmodeller, e-handeln, samt tyngre och längre fordon. 

Järnvägen har potential att stärka sin roll i godstransportsystemet. Kunskap och lösningar 

26 Regeringsuppdrag - Kostnadsutveckling vid upphandling och genomförande av 

investeringsprojekt, Trafikverket 2021. 
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som bidrar till kostnadseffektivitet, ökad kapacitet, effektiv omlastning och nya 

logistiklösningar behövs. Sjöfarten skulle kunna öka sina andelar genom ökat fokus på 

hamnar och utveckling av kust- och inlandssjöfart. Fortsatt forskning och innovation behövs 

för vägtrafikens roll i den intermodala logistikkedjan.  

Medan stora satsningar har gjorts på forskning och innovation i urbana miljöer, är 

kunskapen om landsbygdens behov av transporter inte lika omfattande. Ojämn 

befolkningsutveckling riskerar att leda till ökade klyftor mellan olika delar av landet, samt i 

olika sociala grupper. Smartare arbetspendling, nya mobilitetslösningar, resfri och digital 

tillgänglighet är områden där forskning och innovation kan bidra till ökad tillgänglighet i 

både stad och land. För att underlätta resande i hela landet behöver kostnaden för att driva 

små flygplatser minskas, vilket skapar behov av forskning och innovation inom områden 

som fjärrstyrning och anpassning av tjänster. 

Användares olika behov påverkar transportsystemets funktionalitet. Ett antal teman 

återkommer i forskning och planering när det gäller social hållbarhet, bland annat 

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

inkludering. Det behövs ökad kunskap om hur ett jämställt transportsystem skapas och 

utvecklas. Forskning som kan bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet om att 

kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. För att säkerställa 

och verka för att barn har möjlighet till delaktighet och att röra sig säker och på egen hand i 

transportsystemet, behövs ökad kunskap om hur barnperspektivet kan stärkas vid planering 

och utveckling av transportsystemet.  

Mer forskning behövs om fördelningseffekter av olika styrmedel, som exempelvis skatter 

och subventioner, men även metodutveckling för att bättre fånga olika gruppers behov och 

preferenser i transportsystemet. Metoder och verktyg för att analysera olika möjliga 

framtider med utgångspunkt i mål- och omvärldsanalys behöver vidareutvecklas. 

På luftfartsområdet är integration av drönare i befintliga mobilitetskedjor för att förbättra 

tillgängligheten en viktig fråga. Utveckling av nya affärsmodeller, delningslösningar och 

finansieringssystem skulle kunna ingå i sådan forskning och även intressentroller 

(offentliga, privata) och hur den nya tekniken kan vara en katalysator för deras omvandling. 

Regler och förordningar måste givetvis anpassas kontinuerligt mot bakgrund av nya 

tekniska funktioner och innovationer som förbättrar UAM:s kapacitet och prestanda. 

Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

3.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart 
samhälle 

Digitalisering är en förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive 

transportsystemets utformning och användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och 

infrastruktur skapar förutsättningar för ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som 

exempelvis anläggningsinformation, effektivisering av planerings- och 

trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya tjänster inom transportområdet. 

Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av byggande, drift och underhåll av 

infrastrukturen.  

Som beskrivits i avsnitt 2.2 ökar mängden data och information, samt blir alltmer 

lättillgänglig. Det krävs ytterligare kunskap och systemdemonstratorer om systemeffekter 

och samspelet mellan fordon, farkoster och infrastruktur, samt hur det påverkar 

utformningen av transportinfrastrukturen.  
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Det krävs forskning om olika myndigheters och andra offentliga aktörers roll i ekosystemet i 

förhållande till privata aktörer, den organisatoriska utveckling och den roll som tillfaller 

människan i framtidens digitaliserade transportsystem. Det handlar bland annat om att 

utveckla gränssnitten mellan människa-maskin för att öka säkerhet, kapacitet, effektivitet 

och acceptans. 

Datadriven analys (AI), som på sikt kan bli alltmer automatiserad, ger möjlighet att med 

större precision beskriva mål, behov och brister i transportsystemet, samt att fatta väl 

avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för både investeringar, underhåll och 

trafikledning. Forskning behövs även kring hur digitalisering och automation, inklusive AI, 

kan effektivisera och förbättra tjänsterna inom transportområdet. 

En förutsättning för att realisera nyttorna med digitaliseringen är transportsystemets 

aktörers förmåga att ta emot, hantera och kvalitetssäkra data om infrastrukturen och dess 

tillstånd och användning. Kostnadseffektiva metoder behövs för att dra nytta av alla 

tillgängliga data. Ökad automation och digitalisering medför större risk för dataintrång och 

cyberattacker, vilket behöver hanteras kontinuerligt. Cybersäkerhet är en angelägen fråga 

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

Kunskapen behöver öka avseende robusthet, sårbarhet och återhämtningsförmåga av 

transportsystem utifrån cybersäkerhet. Digitalisering och ökade krav på delning av 

information kan stå i kontrast, till behovet av att skydda transport- och 

infrastruktursystemen. Samverkansforskning om cybersäkerhet och samhällssäkerhet är 

viktig i sammanhanget.  

Området har förtydligats jämfört med gällande plan. 
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4. Prioriterade arbetssätt för ökad innovationstakt
och framtidens kompetens

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling och 

validering av modeller, koncept, metoder och verktyg som används i 

infrastrukturhållningen, nya tekniska lösningar eller en allmän kunskapshöjning.  

Trafikverket avser att prioritera följande arbetssätt under planperioden inom de fyra 

tematiska områden som beskrivs i kapitel 3:  

 riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden

 strategiska samarbeten nationellt och internationellt

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandling

4.1 Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade 
områden  

I infrastrukturpropositionen pekar regeringen på behovet av kunskapsutveckling inom flera 

områden, exempelvis ny teknik, transport- och samhällsplanering, samt beteendefrågor. 

Trafikverket och andra transportmyndigheter kommer att behöva fortsätta satsa på 

kunskapsuppbyggande hos svenska lärosäten, främst för att lösa branschens stora 

utmaningar, men även för framtida rekryteringsbehov. För att stimulera till en hållbar 

omställning bedömer Trafikverket att det är angeläget att satsa på forskning inom områden 

som broteknik, geoteknik, materialteknik samt väg- och järnvägsbyggnation och -underhåll. 

Dessa områden har i dag svårt att konkurrera om fakultetsanslagen jämfört med andra mer 

traditionella forskningsområden.  

Trafikverkets branschprogram är viktiga möjliggörare för att snabbare nå implementering 

och stimulera till nya doktorander samt att säkerställa att det kontinuerligt upprätthålls hög 

kunskapsnivå som bland annat kan förmedlas inom utbildning. Trafikverket behöver i sin 

roll som problemägare samverka specifikt med akademin inom ett antal kunskapsområden 

där det utöver Trafikverket finns få finansiärer som upprätthåller en kunskapsförsörjning. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. Trafikverket har en lång tradition av att 

finansiera forskning genom branschprogram tillsammans med akademin som utöver 

forskningen syftar till att upprätthålla en hög kunskapsnivå och stimulera såväl studenter 

som nya doktorander. 

Antalet nybörjardoktorander inom tekniska ämnen minskade med ca 24 procent mellan 

2009 och 2018.27 UKÄ konstaterar att andelen i den svenska befolkningen som påbörjar en 

27

https://www.scb.se/contentassets/e47e8fb3430845e1b748ff8b0a0aeff6/uf0204_2018a01_sm_uf21sm1901.p
df  

https://www.scb.se/contentassets/e47e8fb3430845e1b748ff8b0a0aeff6/uf0204_2018a01_sm_uf21sm1901.pdf
https://www.scb.se/contentassets/e47e8fb3430845e1b748ff8b0a0aeff6/uf0204_2018a01_sm_uf21sm1901.pdf
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forskarutbildning senast vid 30 års ålder har halverats under den senaste tioårsperioden.28 

Inom tekniska ämnen rekryteras visserligen många utländska doktorander men UKÄ 

noterar att en hög andel av dessa lämnar Sverige efter examen.29 Detta skulle kunna få 

konsekvenser för möjligheterna att bedriva grundutbildning inom vissa ämnen eller 

försvaga sektorns möjligheter att rekrytera kompetent personal.  

4.2. Strategiska samarbeten nationellt och internationellt 

Den svenska samverkansmodellen bygger på samarbete mellan akademin, industrin och det 

offentliga. Transportsystemet är beroende av input från energisystemet, IT-sektorn, 

materialutvecklingen och andra områden, samtidigt som transportsystemet påverkar 

miljön, hälsan och andra områden.  

För en mer systematisk ansats krävs gemensamma målbilder och delade kartor om hur 

målsättningarna ska nås. Genom att ta fram gemensamma trafikslagsövergripande 

innovationsagendor och program kan utvecklingen drivas framåt. Trafikverket och anda 

aktörer i transportsystemet behöver veta mer om hur vi tillsammans kan utveckla 

transportsystemet till en alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Nya 

affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt skapa incitament för befintliga 

att nyttja forskning och innovation som konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med 

såväl andra myndigheter, nya och befintliga näringslivsparter samt akademi behöver således 

fördjupas och breddas.  

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

blir dock aldrig framgångsrika på marknaden eftersom det saknas incitamentsstrukturer och 

andra möjliggörare. Regelutvecklande och upphandlande myndigheter behöver därför delta 

i framtagandet av agendor och program för att täcka ett bredare perspektiv och öka 

innovationstakten.  

Den tekniska utvecklingen går snabbt och att de flesta tekniska lösningar behöver fungera 

på en internationell marknad. Detta leder till att samverkan även behöver ske över 

nationsgränser, inte minst inom EU där Sverige är den del av den inre marknaden. Detta 

gäller hela värdekedjan från teknisk utveckling till en hållbar marknad vilket inkluderar 

olika former av förutsättningar, offentlig upphandling, incitament, standarder och andra 

möjliggörare.  

Horisont Europa, som är europeiska kommissionens ramprogram for forskning med budget 

för åren 2021-2027, erbjuder viktiga möjligheter till forskning och innovation (FoI) med 

möjligheter till internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte. Ett svenskt deltagande i 

ramprogrammet innebär bidrag till europeisk forskning och innovation samtidigt som det 

ger viktiga möjligheter att stärka och höja kvaliteten på forskning och innovation i Sverige.  

Inom Horisont Europa kommer det att bildas ett antal europeiska partnerskap kring frågor 

som till exempel rör sjöfart, flygteknik, flygtrafikledning, vägfordon, batterier samt andra 

områden. Trafikverket kommer att prioritera deltagandet i två partnerskap: Europe’s Rail 

och Cooperative, Connected and Automated Mobility men även följa och där det är relevant 

nyttja de möjligheter som erbjuds i de andra partnerskapen. LFV lyfter fram att ett aktivt 

28 https://www.uka.se/download/18.a8c22c2167c579aee513d9b/1552487280623/statistisk-analys-2019-03-
12-halverad-andel-av-befolkningen-paborjar-forskarutbildning.pdf 
29 https://www.uka.se/download/18.7cacabc216e3a764e598395/1574928278211/rapport-2019-11-26-Hur-
varderas-en-forskarutbildning.pdf  

https://www.uka.se/download/18.a8c22c2167c579aee513d9b/1552487280623/statistisk-analys-2019-03-12-halverad-andel-av-befolkningen-paborjar-forskarutbildning.pdf
https://www.uka.se/download/18.a8c22c2167c579aee513d9b/1552487280623/statistisk-analys-2019-03-12-halverad-andel-av-befolkningen-paborjar-forskarutbildning.pdf
https://www.uka.se/download/18.7cacabc216e3a764e598395/1574928278211/rapport-2019-11-26-Hur-varderas-en-forskarutbildning.pdf
https://www.uka.se/download/18.7cacabc216e3a764e598395/1574928278211/rapport-2019-11-26-Hur-varderas-en-forskarutbildning.pdf
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svenskt deltagande i det europeiska flygtrafikledningsprogrammet SESAR 3 är ett viktigt 

steg för luftfarten. 

Utöver Horisont Europa är det intressant att också aktivt medverka i projekt inom Fonden 

för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility; CEF) som är ett annat av EU:s 

finansieringsinstrument. Trafikverket och Sverige hittills deltagit framgångsrikt i ett flertal 

projekt. CEF finansierar, utöver stora investeringsprojekt inom områdena transport, energi 

och telekom, även storskaliga piloter, systemdemonstratorer samt införande av ny teknik 

och lovande forskningsresultat i medlemsländerna i EU. CEF syftar också till att uppnå 

europeisk harmonisering och interoperabilitet, främst längs det transeuropeiska vägnätet. 

4.3. Systemdemonstratorer 

Användningen av befintlig transportinfrastruktur i syfte att vara en test- och 

demonstrationsmiljö innebär inte bara att testa tekniska produkter, tjänster och idéer utan 

ger även andra möjligheter. Det kan också innebära utveckling av nya lösningar som kan 

kräva förändrade regelverk, nya affärsmodeller, dialog mellan olika samhällssektorer eller 

beteendeförändringar.  

Systemdemonstratorer kännetecknas av följande egenskaper: 

 Med ”system” menas ett bredare perspektiv än tekniktest och omfattar följande

fem aspekter: 1) teknik, produkter och processer; 2) affärsmodeller och

upphandling; 3) infrastruktur; 4) policy och regelverk och 5) beteende, kultur

och värderingar,

 Med ”demonstrator” menas förkommersiell fas (generellt tas en ”innovation”

fram av marknadens aktörer efter demonstrationsfasen),

 Bygger vidare på forskningsprojekt och andra förutsättningsskapande åtgärder

(t.ex. data, business case i ett LCC perspektiv, samhällsvinster t.ex.

trafiksäkerhet),

 Hög mognad av teknik

 Hög mognad av kundens mottagningsförmåga och acceptans

 Siktar mot en mer omfattande förändring, dvs processer, kontrakt, dialog med

omvärlden, rutiner och organisation på Trafikverket behöver sannolikt ändras

 Sker i samverkan med andra, dvs förändringen påverkar sannolikt även andra

aktörers arbetssätt och beteenden

 Utvärdering och följeforskning kan ingå i ett systemdemo

 Finansieras genom att kombinera olika anslagsposter inom nationell plan eller

EU-finansiering och kan ske genom konkurrensutsättning via exempelvis

förkommersiell upphandling.

 Kan innebära ett europeiskt samarbete kring t.ex. harmonisering, standarder,

interoperabilitet och juridiska aspekter.

Trafikverket har påbörjat ett arbete med att ta fram förslag på tänkbara 

systemdemonstratorer. Mer ingående beskrivningar av dessa tas fram efter fördjupade 

behovsanalyser utifrån ovannämnda egenskaper, samt säkrad finansiell ram.  
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Finansieringen av systemdemonstratorer motiveras av att de bedöms ha ett tydligt 

samhällsintresse och inte kommer att kunna implementeras enbart genom kommersiella 

drivkrafter.  

I avsnitt 2.3 konstaterades att Trafikverket bedriver cirka 70-80 testprojekt för närvarande. 

Trafikverket ser även i fortsättningen ett behov av mindre tekniktester men 

systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt. Innovationstävlingar och andra metoder 

kan också öka innovationstakten och bör också användas i större utsträckning.  

4.4. Större nytta genom upphandlingar 

Den offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Det handlar både om förkommersiella 

upphandlingar för att köpa FoI-tjänster såsom systemdemonstratorer, och om 

upphandlingar av nya lösningar för att i samma affär anskaffa både utveckling t.o.m. 

demonstration och leverans.  

Trafikverket är Sveriges största offentliga beställare, och ungefär 75 procent av Trafikverkets 

ekonomiska ram används via affärer. Med en upphandlingsvolym på drygt 50 miljarder 

kronor per år inom väg och järnväg utgör Trafikverkets upphandlingar av entreprenader, 

varor och tjänster ca 7 procent av Sveriges BNP. Därför har Trafikverket som behovsägare 

och kund direkt rådighet att påverka och bidra till användningen av FoI-resultat och ny 

teknik, digitalisering, automation samt stimulera till hållbara och cirkulära lösningar för 

framtidens produktions- och försörjningskedjor, byggande, drift och underhåll och 

infrastruktur för en hållbar mobilitet med minimala störningar för trafikanter.  

Upphandling av nya lösningar skapar än bättre möjligheter för transportmyndigheterna att 

ta vara på resultaten av forskning- och innovationsprojekt och öka innovationstakten genom 

att agera första kund och våga köpa nya, ännu inte verifierade eller demonstrerade, 

lösningar. Trafikverket har även ett särskilt uppdrag30 att särskilt främja 

marknadsutveckling. Målsättningen är därför att åstadkomma den digitala och hållbara 

transformationen genom att i större utsträckning knyta samman FoI med användning för 

den egna verksamheten genom upphandlingar av nya lösningar. Fokus är att öka andelen 

nyttiggörande i den egna verksamheten genom att systematiskt genomföra upphandlingar 

av nya lösningar, till exempel innovationspartnerskap, för att skapa förutsättningar för att 

överbrygga ”dödens dal” och gå från nytt till nytta. 

30 Trafikverkets instruktion 2§ 10: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-
2010-185  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/_sfs-2010-185
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5. Trafikverkets förslag i korthet och fortsatt
arbete

Forskning och innovation måste ses som en pusselbit i arbetet med att bygga ett hållbart 

transportsystem. Det är avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras 

med andra typer av anslag för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan 

vidareutvecklas till innovation i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt och/eller i 

upphandlingar. Det betyder bland annat att FoI behöver integreras systematiskt med andra 

delar av nationella planen, till exempel trimningsåtgärder och vidmakthållande.  

Som beskrivits i avsnitt 2.4, har olika segment i transportsektorn olika förutsättningar att 

satsa på forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet 

mellan statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet arbetar vidare med att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det är också 

viktigt att öka förmågan till systemtänk och möjligheten att ta tillvara och överföra 

erfarenheter och kunskaper mellan trafikslagen och områden som är i framkant.   

Trafikverkets förslag till nationell plan sätter de övergripande ramarna för FoI-

verksamheten. Konkretisering av prioriterade FoI-områden sker framför allt i Trafikverkets 

forsknings- och innovationsplan, där prioriteringarna beskrivs per FoI-portfölj. En mindre 

del av FoI-verksamheten upphandlas via verktyget Kommers31. 

Trafikverkets samlade rekommendationer gällande forskning och innovation: 

 Den ekonomiska ramen för Forskning och innovation föreslås vara 8,5 miljarder

kr (2021 års prisnivå) under 2022-2033, fördelat på Utvecklingsanslaget 4,9

miljarder kr och Vidmakthållandeanslaget 3,6 miljarder kr. Utöver det föreslås

att systemdemonstratorer finansieras genom en kombination av forsknings- och

innovationsanslagen och andra anslag som Trafikverket förfogar över.

 En ökad tvärvetenskaplig ansats i enlighet med Agenda 2030 och fyra

övergripande tematiska prioriteringar av forskning och innovation: 1) ett

framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur; 2) ökad

produktivitet i infrastruktursektorn; 3) ett effektivt och inkluderande

transportsystem i hela landet; 4) digitalisering av transportsystemet för ett

hållbart samhälle.

 Fyra övergripande arbetssätt bör prioriteras inom prioriterade tematiska

områden: 1) riktade initiativ till kunskapsutveckling; 2) strategiska samarbeten

nationellt och internationellt; 3) systemdemonstratorer; 4) större nytta genom

upphandling.

31 Läs mer om Trafikverkets upphandlingar här: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-

branschen/upphandling/Aktuella-upphandlingar/  

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Aktuella-upphandlingar/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/upphandling/Aktuella-upphandlingar/
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