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FoI-året 2021 i korthet 

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

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

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

sjöfartsområdet och luftfartsområdet. 

Verksamhetsvolymen för FoI har ökat under 2021 trots att covid-19-pandemin inneburit en 

del utmaningar. Leveranserna omfattar ny kunskap, innovativa lösningar och fördjupad 

samverkan mellan transportområdets aktörer. FoI-verksamheten är central för 

Trafikverkets förmåga att lösa sina uppgifter, men den är också viktig för 

kunskapsuppbyggnaden hos akademin, näringslivet och andra myndigheter. Nedanstående 

bild visar exempel på vad som genomförts under verksamhetsåret 2021.  

 

Trafikverkets FoI omfattar stora delar av innovationskedjan - från tillämpad forskning till 

demonstration och test av system. Den är indelad i sju tematiska portföljer, se figur nedan, 

och ett program för järnvägsområdet. Indelningen utgår från att dagens transportsystem 

behöver förbättras, men även från att identifiera lösningar som kan leda till förnyelse på 

systemnivån. Vi samarbetar med andra aktörer inom gemensamma områden och fokuserar 

på projekt som ger nytta för flera parter. En viktig del är även engagemang inom EU via 

ramprogrammet Horisont Europa, där Shift2Rail och dess efterföljare Europés Rail inom 

järnvägsområdet samt SESAR inom luftfartsområdet ingår.  

Planera Planering av ett effektivt transportsystem som stödjer en hållbar utveckling av samhället 

Vidmakthålla Utveckling av ett modernt och hållbart underhåll av väg-och järnvägssystem samt effektivisering av underhållet 

Möjliggöra Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor och transporter 

Bygga Investeringar i infrastruktur, med fokus på tid, kostnad och innehåll 

Sjöfartsområdet Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet 

Luftfartsområdet Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter 

Strategiska initiativ Övergripande och långsiktigt perspektiv samt strategiska samarbeten  



Inriktningen i Nationell plan vägleder   

I Nationell plan för transportsystemet 2018-20291 prioriteras fyra FoI-områden, som även är en 

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

och program som startats från 2018 och framåt.     

 Omställning till ett fossilfritt transportsystem                                   

 Robust och säker infrastruktur i det digitaliserade samhället                                                

 Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare                                                 

 Ett jämställt och inkluderande transportsystem för landsbygd och stad  

 

Övervägande del av projekten bidrar till området ”Robust och säker infrastruktur i det digitala 

samhället”. Det avspeglar tyngdpunkten på hela Trafikverkets verksamhetsvolym, där 

vidmakthållande och byggande av statlig väg och järnväg dominerar. Det är relativt få projekt 

som har startat inom området ”Ett  jämställt och inkluderande transportsystem för land och 

stad”, men en ökning har skett under åren. Vidare ser vi en tydlig ökning av projekt inom 

området ”Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare”. Vår 

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

att den stämmer relativt väl utifrån Trafikverkets uppgift och de forskningsbehov som vi 

bedömer finns. 

Exempel på nystartade projekt per prioriterat FoI-område   

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

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

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

transportinfrastruktur med minskad klimatpåverkan. Miljöpåverkan såsom  emissioner (luft och 

buller) från fartyg, flyg och väg studeras i några projekt. Ytterligare exempel på projekt är 

minskad spridning av mikroplast från vägtrafik och kunskapsutveckling för bekämpning av 

invasiva växter. 

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

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

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

inom väg- och bantekniska ämnesområden. Nya modeller och metoder för att  kunna mäta och 

                                                             
1 Nationell plan 2018–2029 - Trafikverket 
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prediktera tillstånd/tillståndsutveckling samt att förbättra funktionaliteten och livslängden för 

geokonstruktioner, tunnlar, broar, beläggning, spår, kontaktledningar hanteras i många projekt.     

Ett effektivt och sammanhållet transportsystem för näringsliv och medborgare. Syftet  med 

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

beslutsstöd, främst för att planera för framtidens transportsystem. Exempel på frågor som 

studeras är strategiska utmaningar för planeringen av vägtransporternas elektrifiering, HCT 

(High Capacity Transport) i tätort, kunskapsuppbyggnad om vätgas för kommersiella fordon, 

kapacitetsberäkningsmodeller för nyttjandegrad för bangårdar och terminaler samt säkra och 

hållbara transporter.   

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

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

relativt outforskade områden. Några exempel på projekt är shared space samspelet mellan olika 

trafikantgrupper, hinder och möjligheter för transporteffektivitet i stad och på landsbygd, 

säkerhet och mobilitet för personer med rörelsenedsättning som har anpassade fordon och 

landsbygdens långsiktiga utmaningar; ett inkluderande transportsystem för en åldrande 

befolkning.  

Vi utvecklar våra arbetssätt   

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

 Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden                              

 Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer    

 Särskild satsning på test och demonstration    

 Större fokus på förkommersiell upphandling   

 

Riktade initiativ till kunskapsutveckling inom prioriterade områden innebär att  Trafikverket 

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

inom ett område. Ett exempel som startade under 2021 är så kallade excellensområden inom 

järnvägsteknik. Vi utreder behovet av ytterligare ett program inom vägteknik.   

Mobilisering genom gemensamma agendor och program för systeminnovationer gör vi för att 

öka samverkan med andra aktörer och få ökad kraft i gemensamma satsningar.  Trafikverket 

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

Sweden, InfraSweden, FFI (fordonsforskningsprogrammet) och Shift2Rail samt dess efterföljare 

Europés Rail. Trafikverket är efterfrågade i dessa sammanhang och genom en aktiv medverkan 

kan vi såväl påverka inriktningen som hämta hem kunskap.    

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

närmare nyttiggörande. Det pågår ett 80-tal sådana FoI-projekt med tester och Trafikverket 

medverkar i ökad utsträckning i systemdemonstrationer. Det är sådana demonstrationer där inte 

bara en enskild komponent testas, utan också prövas i ett större sammanhang med större 

komplexitet som även innefattar affärsmodeller och regelver. Ex. demonstrationer av olika 

elvägskoncept och försök med nya typer av godstransporter (automatiska, uppkopplade, 

elektrifierade vägtransporter).  

Större fokus på förkommersiell upphandling innebär att nyttja omvärldens innovationsförmåga 

genom att i en upphandling fråga efter något som ännu inte är i  kommersiell användning. Vår 

första förkommersiella upphandling avsåg elvägar 2017. Därefter har följande genomförts; 

inspektion av bärlinor, ljudstyrda friskluftsventiler, big data inom vägtrafikdata, fossilfritt 

godstransportsystem, hållbar sjöfart, aktivt resande (nya lösningar för säkrare gång, cykel och 

kollektivtrafikresande) samt varning för ankommande tåg vid oskyddade plankorsningar.   
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Verksamheten i siffror  

Under året satsades 758 miljoner kronor fördelat på 733 projekt, 219 nya projekt påbörjades 

och 276 projekt avslutades. Cirka 99 procent av de påbörjade projekten redovisar att 

jämställdhetsaspekter har beaktats i projektets innehåll och organisation. Ett nytt program 

inom järnvägsområdet har startat, delar av det ingick tidigare i FoI-portföljerna Planera och 

Vidmakthålla. 

*ingick tidigare år i portföljerna Planera och Vidmakthålla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pågående projekt 
antal per portfölj 

2021 2020 2019

Planera 176 162 135

Vidmakthålla 75 73 87

Möjliggöra 54 49 41

Bygga 231 236 205

Strategiska initiativ 42 41 26

Sjöfart 67 61 40

Luftfart 56 53 42

Europeiskt och svenskt samarbete 

inom järnvägsområdet*
32

Summa 733 675 576

Trafikslag* 
verksamhetsvolym mnkr

2021 2020 2019

Väg 172 180 157

Järnväg 241 191 156

Sjöfart 103 95 55

Luftfart 64 69 55

Trafikslagsövergripande 177 175 131

Summa 758 710 555

Portfölj/område 
miljoner kronor

Planeringsram 

2021

Utfall netto 

2021 

kostnader 

& intäkter

Verksamhets-

volym 2021 

kostnader

Intäkter 

2021

Utfall netto 

2020 

kostnader & 

intäkter

Verksamhets-

volym 2020 

kostnader

Intäkter 

2020

Verksamhets- 

volym 2019

Verksamhets- 

volym 2018

Planera 115 115 115 -1 137 155 -19 111 125

Vidmakthålla 48 47 49 -2 99 138 -39 124 102

Möjliggöra 40 39 39 38 38 24 20

Bygga 115 111 112 -1 108 109 -1 82 83

Strategiska initiativ 100 100 100 0 102 102 102 97

Sjöfart 100 100 104 -4 94 94 55 55

Luftfart 66 68 68 0 73 73 0 57 57

Europeiskt och svenskt samarbete 

inom järnvägsområdet*
78 87 172 -85

Summa 662 666 758 -92 650 710 -59 555 539
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En effektiv och 
modern myndighet

2%

En effektivare 
planerings-

process
19%

En utvecklad planering för morgondagens 
hållbara transportsystem

60%

Stärkt samverkan i 
samhälls-

utvecklarrollen
7%

Utvecklade 
trafikslagsövergripande 

analyser och tillämpning av 
fyrstegsprincipen

12%

Fördelning av portföljens utfall (115 mnkr) per målområde

 

Planering av ett effektivt transportsystem som stöder en 
hållbar utveckling av samhället FoI-portfölj Planera    

 

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen ska bidra till att utveckla 

den övergripande planeringen av infrastrukturen. Den omfattar alla 

trafikslagen (väg, järnväg, sjöfart och luftfart samt delar av den digitala 

infrastrukturen) samt planeringen av väg- och järnvägssystemen på kort 

och lång sikt. Planeringen ska möta behovet av inflytande och delaktighet 

samt säkra ett tydligt utifrån-perspektiv. Planeringen ska ges ett ökat fokus 

på bidrag till en hög tillgänglighet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbart samhälle.  

 

Exempel på projekt som avslutats under 2021  

Regler och riktlinjer för hur tågtidtabeller ska konstrueras på ett robust sätt 

har tagits fram i projektet Konstruktionsregler för en robust tågplan. Med 

en robust tidtabell menas en tidtabell där störningar inte sprider sig lätt 

mellan tåg och där tågen har möjlighet till återhämtning efter en störning. 

Reglerna ska användas både i konstruktion av den årliga tågplanen och i 

den löpande tilldelningsprocessen under året. Syftet är att bidra till en 

punktligare tågtrafik. 

Projektet Kunskapsbehov inom anpassning av infrastruktur för fordon 

med automatiserade funktioner har studerat vilka krav framtidens fordon 

ställer på den fysiska och digitala infrastrukturen. Studien har gett goda 

insikter om hur framtida utformning av vägnätet kan anpassas såväl för 

sensorer och funktioner som för att ge stöd till förare, och därmed bidra till 

en ökad grad av automatisering. En slutsats är att någon om- eller 

nybyggnad av den fysiska infrastrukturen inte är motiverad enbart på 

grund av automatiserade fordon. Däremot är det än mer viktigt att sköta 

och underhålla infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten: 
Transportekonomi 
KAJT - Kapacitet i 
järnvägstrafiken 
SKR - Forskningssamarbete 
med Sveriges kommuner och 
Regioner  
K2 - Nationellt 
kunskapscentrum för 
kollektivtrafik   
LTS - logistik och 
transportstiftelsen   
 

----------------------------------- 

 

Portföljens största 
FoI-utförare: 
Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI 
KTH 
Lunds universitet 
Sveriges lantbruksuniversitet 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen 
består av: 
Kvinnor 4 st 
Män 6 st  
 

----------------------------------- 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 115 mnkr 
Utfall: 115 mnkr  
Antal pågående projekt: 176 st 

----------------------------------- 
 

 

Kontakt: 
Portföljledare Pär Karlsson    
par.karlsson@trafikverket.se    
Direktnummer: 010-123 11 91   
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Samlad kunskap om 
anläggningarnas 

tillstånd
41%

Ökad hänsyn till miljö, hälsa och klimat
17%

Mer predektiv 
underhållsplanering med 

tydliggjorda effekter
15%

Utvecklad beställar- och 
tillgångsförvaltning för 
ökad produktivitet och 

innovation 
8%

Modernt och effektivt väg och 
järnvägssystem, både befintliga och nya

14%

Säkerhet och 
trafiksäkert underhåll

5%

Fördelning av portföljens utfall (47 mnkr) per målområde

 

Utveckling av ett modernt och hållbart väg- och 
järnvägssystem samt effektivisering av underhållet     
FoI-portfölj Vidmakthålla    

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen ska bidra till en mer proaktiv, 

hållbar och produktiv underhållsverksamhet som säkerställer robusta vägar och 

järnvägar. Detta innebär att samverkan mellan fordon, infrastruktur, människa 

och omgivande miljö är viktiga komponenter.  

 

Exempel på projekt som avslutats under 2021  

Projektet StegA har testat och utvecklat arbetsmoment för avancerade analyser 

och demonstrerat resultat från genomförda testcase. Tekniska lösningar har 

provats för att bättre och effektivare kunna tillståndsbedöma anläggningen 

genom ett datadrivet arbetssätt där strukturer för långtidslagring av 

tillståndsdata samt informationsflöden för en uppkopplad anläggning är 

centrala. Utifrån projektets resultat har en etablering av ”Analysfabrik UH” skett 

i linjeverksamheten. Den ska stödja teknikområden med avancerade tekniska 

dataanalyser, förädling av tillståndsdata och uppkoppling av anläggning. 

Programmet Införandet av Digital vinterväglagsinformation är en teknik- och 

systemdemonstration i syfte att skapa förutsättningar för implementering av 

digital vinterväglagsinformation för uppföljning av vinterväglag. Det 

övergripande målet med projektet var att nå effektivare och hållbar 

vinterväghållning på det statliga vägnätet. Tekniken går ut på att samla in 

anonymiserade fordonsdata så som vägfriktionsdata, position etc. från 

uppkopplade fordon. Delprojekten i programmet har resulterat i:  

• Framtagning av underlag för upphandling av väglagsdata i form av vägfriktion 

som samlas in med hjälp av uppkopplade fordon. Underlaget har använts i 

Trafikverkets upphandling av fordonsdata som nu börjat användas inom 

uppföljningsverksamheten av vinterväghållning med målsättning att införas fullt 

ut inom baskontrakten som börjar från och med september 2023. 

• Framtagning av underlag för anpassning av Trafikverkets verktyg för 

uppföljning av underhållkontrakten, GPD-analys, genom att skapa en 

användargränsning för visualisering av friktionsdata insamlad via uppkopplade 

fordon. 

• Framtagning av underlag för anpassning av regelverk, kompetens och 

verksamhet/organisation kopplat till vinterväghållning för det statliga vägnätet i 

syfte att säkerställa en lyckad implementering av digital 

vinterväglagsinformation. 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten: 
BVFF - Bana väg för 
framtiden    
Järnvägsgruppen KTH  
Charmec Chalmers   
JVTC - Järnvägstekniskt  
centrum vid Luleå tekniska 
universitet 
Hanteringsmetoder för  
invasiva arter   
ECO2    
Industrisamarbetet Elkraft  
Smarta Elnät     
Infra Sweden 2030    
SBUF - Sveriges 
Byggindustriers Utvecklings 
Fond 
CEDR 

---------------------------------- 

 

Portföljens största 
FoI-utförare: 
Luleå tekniska universitet  
Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI  
Chalmers tekniska högskola   
KTH   
 
---------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen 
består av: 
Kvinnor 4 st 
Män 7 st  

---------------------------------- 
 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 48 mnkr 
Utfall: 47 mnkr  
Antal pågående projekt:75 st 

---------------------------------- 

 

Kontakt: 
Portföljledare Stefan Kratz    
stefan.kratz@trafikverket.se     
Direktnummer: 0101241783   
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Optimerade 
trafikflöden 

36%

Mer användbar trafikinformation och 
säkrare prognoser 

30%

Effektivare hantering av 
störningar 

29%

Säkrare och mer miljövänliga förare 
5%

Fördelning av portföljens utfall (39 mnkr) per målområde

 
Skapa förutsättningar för väl fungerande och säkra resor 
och transporter FoI-portfölj Möjliggöra     

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

förutsättningar för väl fungerande och säkra resor och transporter, såväl i 

städer som på landsbygd. Detta genom att skapa förutsättningar för ett 

robust och inkluderande transportsystem, och genom ökad samverkan och  

integration mellan trafikslagen. Den utveckling som sker inom digitalisering, 

automatisering och elektrifiering skapar även viktiga förutsättningar och 

möjligheter för att nå de transportpolitiska målen. Resultaten ska även bidra 

till en utveckling med minskade utsläpp av växthusgaser, genom  utveckling 

av ett mer energieffektivt transportsystem.  

Exempel på avslutade projekt  

Projektet Prediktions Och Scenariobaserad Trafikledning (POST2) har 

utförts av CTR (LiU, KTH och VTI) och har varit en fortsättning på tidigare 

forskning inom detta område. Syftet med projektet är att lägga grunden för 

en mer proaktiv vägtrafikledning. Genom att kombinera modellbaserad 

scenarioutvärdering med förbättrade korttidsprediktioner kan mer proaktiva 

strategier tas fram. Skattad efterfrågan för typdagar används för 

modellbaserad scenarioutvärdering, med två huvudsakliga tillämpningar (1) 

off-line utvärdering av trafikledningsstrategier för att säkerställa robusthet 

under olika typdagar (2) realtidklassificering med det nuvarande trafikläget 

för att kunna hitta effektiva trafikledningsåtgärder den aktuella dagen. 

Trafikverket använder nu resultat av projektet som en grund i ansatsen att 

på sikt etablera ett bättre beslutsstöd för den operativa vägtrafikledningen. 

En förstudie pågår där input från projektet och dialog med forskarna är av 

största vikt. 

Förstudien YardCDM för digital samverkan för rangerbangård. Som ett led i 

att uppnå FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030, har förstudien syftat till 

att utveckla ett koncept för digital samverkan för rangerbangårdar. Genom 

att åstadkomma ett ökat gemensamt informationsutbyte mellan aktörerna i 

järnvägssystemet, kan en förbättrad planeringsförmåga leda till en högre 

nyttjandegrad av befintlig infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten: 
KAJT - Kapacitet i 
järnvägstrafiken 
CTR - Kompetenscentret 
Center for Traffic Research 

----------------------------------- 

 

Portföljens största 
FoI-utförare: 
Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI  
Linköpings universitet 
KTH 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen 
består av: 
Kvinnor 2 st 
Män 8 st  
 

----------------------------------- 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 40 mnkr 
Utfall: 39 mnkr  
Antal pågående projekt: 54 st 

----------------------------------- 
 

 

Kontakt: 
Portföljledare Jörgen Frohm   
jorgen.frohm@trafikverket.se    
Direktnummer: 010-123 5428 
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Innoavtivt och effektivt 
infrastrukturbyggande

60%

Säkerhet och trafiksäker 
utformning

7%

Klimat och miljö i 
byggprocessen

15%

Långsiktigt kostnadseffektiva 
infrastrukturinvesteringar

18%

Fördelning av portföljens utfall (111 mnkr) per målområde

 

Investeringar i infrastruktur, med fokus på tid, kostnad 
och innehåll FoI-portfölj Bygga     

Resultatet av den forskning som drivs i portföljen ska bidra till att 

investeringsverksamheten kan bygga infrastrukturanläggningar som bidrar 

till ett långsiktigt hållbart, säkert och väl utformat transportsystem, över 

alla trafikslag, liksom till en innovativ och hållbar anläggningsbransch. 

Transportsystemet står inför stora utmaningar när det gäller omställningen 

till ett fossilfritt transportsystem, en robust och säker infrastruktur i det 

digitala samhället samt ett effektivt och sammanhållet transportsystem som 

är jämställt, inkluderande och omsorgsfullt gestaltat. Förslag som hanteras 

ska handla om byggandet av infrastrukturanläggningar, vilket avser 

planläggning, projektering, byggande och överlämnande av anläggning till 

drift och förvaltning.  

 

Exempel på avslutade projekt  

Ny kunskap som kan bidra till att investeringar blir mer miljömässiga och 

ekonomiskt hållbara under hela livscykeln har tagits fram i projektet 

Elektrifierad Infrastrukturbyggnation. Studien visar hur 

infrastrukturbyggen kan planeras och drivas helt fossil- och emissionsfritt, 

genom elektrifiering av involverade mobila maskiner. 

 

Projektet Minska klimatpåverkan av betong i ballastfritt spår har 

undersökt möjliga metoder för att minska utsläppen av växthusgaser från 

ballastfria spårsystem och har samlat nödvändig kunskap för att identifiera 

metoder med stor potential för vidareutveckling. Arbetet i studien utfördes i 

två steg. Först genomfördes en omfattande litteraturstudie där metoder för 

att minska växthusgasutsläppen för ballastfria spårsystem kartlades - både 

befintliga metoder och sådana som kräver ytterligare forskning. I det andra 

steget rekommenderas vilka av de olika metoderna för att minska utsläppen 

av växthusgaser som är lämpliga att vidareutveckla i framtida projekt. 

Sammanfattningsvis krävs en kombination av flera metoder för att 

minimera miljöpåverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten: 
BEFO - Bergteknisk forskning  
BBT - Byggnadsverk inom  
transportsektorn  
BIG - Branschsamverkan i 
grunden     
 

----------------------------------- 

 

Portföljens största 
FoI-utförare: 
Chalmers tekniska högskola  
Luleå tekniska universitet  
KTH   
Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI 
 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen 
består av: 
Kvinnor 6 st 
Män 8 st  
 

----------------------------------- 
 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 115 mnkr 
Utfall: 111 mnkr  
Antal pågående projekt:231 st 

----------------------------------- 

 

 

Kontakt: 
Portföljledare Klas Hermelin    
klas.hermelin@trafikverket.se    
Direktnummer: 010-123 1483   
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Klimat och 
miljö
32%

Digitalisering och 
automation

31%

Sjösäkerhet och 
social hållbarhet

18%

Effektivare 
sjötransportsystem och 

infrastruktur
19%

Fördelning av portföljens utfall (100 mnkr) per målområde

 
Förnyelse och effektivisering av sjöfartssystemet 
FoI-portfölj Sjöfartsområdet    

Portföljen inriktar sig på sjöfartens omedelbara och långsiktiga behov 

av FoI för en nödvändig förnyelse och utveckling i enlighet med de 

transportpolitiska målen. Behoven utgår främst från Trafikverkets, 

Sjöfartsverkets och Transportstyrelsen ansvarsområden inom sjöfart 

och förutsätter nära samverkan med Energimyndigheten i FoI-frågor 

där myndigheternas ansvarsområden överlappar. Beslut om 

finansiering av FoI inom sjöfartsområdet sker i samverkan med 

Sjöfartsverket.    

 

Exempel på avslutade projekt  

Projektet Transporteffektivitet med regional sjöfart i Mälardalen har 

studerat affärsmässiga och praktiska förutsättningar för en regional, 

miljövänlig sjöfartslösning för gods i Mälardalen .Ett affärs- och 

logistikkoncept har tagits fram utifrån transportköparnas drivkrafter, 

behov och krav, med syftet att effektivisera transportsystemet med 

befintlig infrastruktur. Med studien som utgångspunkt föreslogs också 

styrmedel som kan öka den regionala sjöfarten, till exempel 

informationsinsatser. 

Projektet Lion Fire syftar till att säkerställa effektiviteten av 

introducerade släcksystem och underlätta val av släcksystem för redare 

och konstruktörer som planerar att introducera batteridrift till sjöss. 

Projektet kommer att demonstrera potentialen för olika typer av system 

att släcka eller begränsa en brand i Li-jonbatterier med hjälp av test på 

riktiga batterimoduler. Det finns många olika typer av släcksystem och 

släckmedel på marknaden men begränsat med oberoende utvärderingar 

av dessa. Samtidigt är redare och konstruktörer ofta i händerna på 

släcksystemstillverkarna. Projektet skapar förutsättning för en objektiv 

utvärdering av olika släcksystem genom tester samt genom olika förslag 

på lämplig testmetod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten: 
Hållbar Sjöfart Maritime Research 
Program   

----------------------------------- 

 

Portföljens största FoI-
utförare: 
 
Chalmers tekniska högskola    
RISE - Research Institutes of 
Sweden AB  
Sjöfartsverket 
Wallenius Marine AB 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen består av: 
Kvinnor 3 st 
Män 5 st  
 

----------------------------------- 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 100 mnkr 
Utfall: 100 mnkr  
Antal pågående projekt: 67 st 

----------------------------------------- 
 

 

Kontakt: 
Portföljledare Charlott Andersson    
charlott.andersson@trafikverket.se     
Direktnummer: 010-123 11 13   
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Luftfarten i samhället
16%

Tillgängliga och effektiva flygvägar i 
ett hållbart samhälle

67%

Tillgängliga och effektiva flygplatser i ett 
hållbart samhälle

17%

Fördelning av portföljens utfall (68 mnkr) per målområde 

 
Säkra, effektiva, robusta och hållbara flygtransporter     
FoI-portfölj Luftfartsområdet    

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

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

utveckla och förnya luftfartsområdet på ett sådant sätt att det möter 

omvärldens krav på säkra, effektiva, robusta, tillgängliga och hållbara 

flygtransporter samt bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås.  

Inriktningen utgår från LFV, Swedavias, Transportstyrelsen och 

Trafikverkets ansvarsområden samt underlag och initiativ från övriga 

intressenter som är verksamma inom luftfartsområdet. Beslut om 

finansring av FoI inom luftfartsområdet sker i samverkan med 

Luftfartsverket.    

 

Exempel på avslutade projekt  

Projektet Undersökningar medelst Ljudmätningar vid Landningar på 

Arlanda (ULLA) har undersökt om olika meteorologiska förhållanden och 

flygoperativt handhavande kan minska bullerstörningar när planen landar . 

Studien visar att det finns möjligheter att minska buller vid Arlandas 

inflygningsrutter och därigenom minska störningen för närboende, till 

exempel i Upplands Väsby och Rosersberg. 

 

Projektet Safe Tower baseline har skapat en referens för flygtrafiktjänst vid 

flygplats. En referens är viktig för att introducera ny teknik som 

uppmärksamhetsstyrning, taligenkänning, adaptiv automation och AI för 

att erbjuda säkra och effektiva tjänster för flygplatstrafik inkluderat 

marktrafik. En stor mängd kvantitativ och kvalitativ data samlades in vid 

Tartu, Tallin och Kiruna flygplats. Referensen byggdes av arbetsbelastning, 

stress, trötthet, monotoni (händelsefrihet) andra parametrar var hand och 

huvudrörelser, ögonblinkning och visuella skanningsmönster. Den nya 

tekniken som varsamt kan införas i operativa miljöer motverkar flera av de 

för människan svaga prestationsområden och ökar därmed precision, 

uthållighet och kostnadseffektivitet för framtida digital övervakning och 

styrning av flygplatser eller liknande miljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten:   
CSA - Centrum för hållbar  
flygledningsteknik   
SESAR - Single European Sky 
ATM  Research   

----------------------------------- 

 

Portföljens största FoI-
utförare: 
Luftfartsverket 
Swedavia 
KTH 
RISE Research Institutes of 
Sweden AB 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen består 
av: 
Kvinnor 4 st 
Män 3 st  

----------------------------------- 
 
 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 66 mnkr 
Utfall: 68 mnkr  
Antal pågående projekt: 56 st 

------------------------------------- 

 

 

Kontakt: 
Portföljledare Lars Spångberg    
lars.spangberg@trafikverket.se     
Direktnummer: 010-123 31 11   
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Stärkt omställningsförmåga 
i transportsektorn

6%

Ny teknik och systemlösningar i ett hållbart 
samhälle

72%

Ett fossilfritt 
transportsystem

16%

Framtidens tillgänglighet i 
stad och land

6%

Fördelning av portföljens utfall (100 mnkr) per målområde 

 
Övergripande och långsiktigt perspektiv samt 
strategiska samarbeten FoI-portfölj Strategiska initiativ  

 

Inriktningen för portföljen är att bidra till utveckling och förnyelse av 

transportsystemet. Fokus är på den kompetensutveckling och förbättrad 

förmåga att klara omställningen till en bättre tillgänglighet i ett hållbart 

samhälle. Portföljen har ett övergripande perspektiv över områden som är 

verksamhets- och gränsöverskridande och innefattar hela 

systemperspektivet samt områden som har ett längre tidsperspektiv än  

övriga portföljer.    

 

Exempel på avslutade projekt  

Studien Resande under pandemier - hur påverkas människors resande 

under covid-19 har kartlagt och skapat förståelse för hur människors sätt 

att använda transporter har förändrats under covid-19-pandemin, och hur 

resandet kan komma att förändras efter pandemin. En slutsats är att 

kollektivtrafiken sannolikt står inför ett antal utmaningar framöver. Det 

handlar dels om att efterfrågan på kollektivtrafik troligen minskar, dels om 

att förändrad efterfrågan även kan förändra människors sätt att vilja betala 

för resandet. Det kan därför vara klokt för kollektivtrafikens aktörer att se 

över och ta fram nya prismodeller för biljetter och vara beredda på att 

förändra dessa i takt med att efterfrågan förändras. Inget i studien tyder 

dock på att människor, på grund av pandemin, börjat tänka väsentligt 

annorlunda eller fått andra värderingar när det gäller hållbart resande.  

 

Fyra förslag har via en innovationsupphandling utvecklat lösningar som 

kan bidra till att fler reser aktivt på ett säkert sätt. Projektet Aktivt resande 

har genomförts tillsammans med kommunerna Skellefteå och Uppsala. Ett 

antal företag och deras tjänster har gallrats fram och vidareförädlats under 

projektets gång. Resultatet är fyra nya tjänstepaket där några förväntas 

introduceras på marknaden inom kort. Lösningarna utgår från 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och förväntas ge positiva effekter 

kopplade till hälsa, klimat, tillgänglighet och social inkludering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FoI-samarbeten:   
 
FFI - Fordonsstrategisk 
Forskning och  Innovation    
Triple F- Fossil free freight  
Swedish Electromobility  
Center  
NordFoU - programstyrelse  
Forum för innovationer inom 
transportsektorn   
Transam    
Drive Sweden SIP    
CEDR   
ERTRAC   
ERRAC    
CLOSER   
Energieffektiva 
transportsystem - programråd     

----------------------------------- 

 

Portföljens största FoI-
utförare: 
Fordonsstrategisk Forskning  
och Innovation (FFI)  
Lindholmen Science park   
RISE Research Institutes of  
Sweden AB   
Statens väg och transport-
forskningsinstitut, VTI 

----------------------------------- 

 

Portföljstyrelsen består 
av: 
Kvinnor 4 st 
Män 7 st  

----------------------------------- 

 

Siffror 2021: 
Planeringsram: 100 mnkr 
Utfall: 100 mnkr  
Antal pågående projekt: 42 st 
 
------------------------------------- 
 

 

Kontakt: 
Portföljledare Einar Tufvesson   
einar.tufvesson@trafikverket.se     
Direktnummer: 010-123 6550   
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Trafikverket 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1  . 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 020-600 650 

 

trafikverket.se 




