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Förord  
Denna rapport är den andra i sitt slag där vi redogör för projekt och aktiviteter där svenska 

aktörer medverkar inom ITS- direktivets (2010/40/EU) prioriterade områden. Syftet med 

rapporten är att spegla de aktiviteter som bidrar till att uppfylla ITS-direktivets 

målsättningar i det svenska transportsystemet och bidra med underlag till den 

medlemsstatsrapportering som Trafikverket tar fram enligt ITS-förordningen (SFS 

2016:383). Det är en utmanande uppgift både att samla in och välja vad som bör ingå i en 

rapport som denna. Målet har varit att fånga aktiviteter inom direktivets prioriterade 

områden med viss storlek och mognadsgrad som antingen bedrivs nu eller har avslutats 

nyligen. Det urval vi gjort kan absolut diskuteras och det finns säkert aktiviteter som vi 

missat. Jag hoppas dock att rapporten kan bidra till en överblick och vara intressant läsning 

för den som vill veta lite mer om vad som pågår inom direktivets olika områden. 

 

Borlänge, november 2022  

Petter Åsman, chef enhet Gods och ITS, Planering, Trafikverket 

  



 

Sammanfattning 
Denna omvärldsbevakning har tagits fram för att utgöra ett underlag till kommande 

medlemsstatsrapportering av Sveriges framdrift inom ITS-direktivet 

(2010/40/EU). Pågående projekt och aktiviteter med svensk delaktighet har 

kartlagts. Insamlingen har avgränsats till projekt och aktiviteter inom ITS-området 

med en budget på över en miljon kronor och hög teknologisk mognadsgrad. De har 

eftersökts och samlats in med hjälp utav digitala sökverktyg och samtal med 

experter på Trafikverket. Internationella projekt och aktiviteter med svensk 

delaktighet har också inkluderas, och redovisas separat. Ett urval av befintliga 

tjänster med relation till ITS-direktivets prioriterade områden har även 

sammanställts.  

ITS-direktivet innehåller fyra prioriterade områden:  

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

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

godstransporter.  

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

IV. Koppling av fordonet till transportinfrastrukturen.  

Alla identifierade projekt och aktiviteter har kategoriserats efter de prioriterade 

områden som det primärt bedömts ha koppling till. Sekundär kategorisering har 

gjorts då aktiviteten bedömts ha koppling till något ytterligare av de prioriterade 

områdena. Totalt har 81 projekt och aktiviteter identifierats och presenteras i 

rapporten. Av dessa har flest bedömts ha kopplingar till prioriterat område II, följt 

av prioriterat område I.  

De befintliga ITS-tjänster som presenteras har alla koppling till något av de fyra 

prioriterade områdena. Alla områden har minst en tjänst kopplat till sig vilket visar 

att det redan idag finns en bred användning av ITS-tjänster och att dessa kan 

användas i flera olika sammanhang. Det finns däremot betydligt färre tjänster än 

projekt med koppling till ITS vilket bland annat beror på ett kunskapsglapp mellan 

de som utvecklar projekt och de som realiserar dem. 

Kategorisering av projekt och aktiviteter har genomförts utifrån en subjektiv 

bedömning, vilket innebär att resultatet inte är heltäckande. Den främsta 

svårigheten i inventeringen av relevanta projekt har varit att härleda budget och 

finansiering.  

Sammantaget har detta gett ett resultat från vilket vidare arbeten kan dra generella 

slutsatser om Sveriges framdrift inom ITS-direktivet.  



 

Begreppsförklaringar 
Befintliga tjänster – ITS-tjänster med koppling till något av de fyra prioriterade 

områdena som idag använts i praktiken.  

C-ITS - Cooperative Intelligent Transport Systems. Tekniken möjliggör för fordon 

att ”tala” med varandra, med infrastrukturen eller med andra vägtrafikanter. 

Delegerade akter – En delegerad akt är rättsligt bindande och innebär att 

kommissionen kan komplettera eller ändra mindre väsentliga delar av en rättsakt 

för att t.ex. fastställa mer detaljerade bestämmelser. Kommissionen antar den 

delegerade akten och om parlamentet och rådet inte har några invändningar träder 

den i kraft. 

Direktiv – Rättsakt som EU kan använda sig av för att uppnå de övergripande 

målen i EU-fördragen. I ett direktiv sätts de mål som ska uppnås av 

medlemsländerna. Tillvägagångsätt för måluppfyllnad avgörs däremot av länderna 

själva. 

Intermodalitet – Begrepp inom transport för att förklara när fraktning av gods 

sker mellan flera transportsätt och trafikslag.  

ITS – En förkortning för intelligenta transportsystem. System i vilka informations- 

och kommunikationsteknik tillämpas på vägtransportområdet, inklusive 

infrastruktur, fordon och användare, och för trafikledning och mobilitetshantering, 

samt för gränssnitt mot andra transportslag. 

ITS-direktivet – I rapporten används detta namn för att åsyfta det direktiv vars 

fullständiga namn är ”Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU av den 

7 juli 2010 om ett europeiskt ramverk för införande av intelligenta transportsystem 

på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag”. 

Living Labs – En innovationsmodell för forskning av implementeringsnära 

systemlösningar där forskning utförs i direkt samarbete med slutanvändaren. 

Mobilitet som en tjänst – även benämnd kombinerad mobilitet eller mobility as 

a service (MaaS) är en kombination av olika färdmedelsval för att resenären ska nå 

önskad målpunkt. Resenären kombinerar olika transportslag som delas med andra, 

vilket oftast sker med hjälp av en digital plattform. 

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

Prioriterade områden – Områden utsedda enligt ITS-direktivet att vara extra 

viktiga att fokusera på för att uppnå önskade mål inom ITS-området.  

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

samma område. 

Projekt och aktivitet – Benämning av de arbeten som har samlats in. Det kan till 

exempel vara forskningsprojekt eller samverkansplattformar. 

TRL-skala – Technology Rediness Level är en skala utvecklad av NASA som 

används inom EU för att bedöma forskning och innovationsprojekt mognadsgrad 



 

och berättigande till finansiering. Skalan används av Trafikverket för att klassificera 

FoI-projekt.  

Uppkopplad och Automatiserad Mobilitet – Connected and Automated 

Mobility (CAM) beskriver uppkopplade- och/eller självkörande fordon som kan 

guida sig själva utan eller med begränsat mänskligt ingripande. 
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Inledning 
I denna rapport redovisas 2022 års omvärldsbevakning av Sveriges 

utveckling och framdrift inom ITS-området. Omvärldsbevakningen bygger 

på ITS-direktivet som har det fullständiga namnet ”Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2010/40/EU av den 7 juli 2010 och utgör ett 

europeiskt ramverk för införande av intelligenta transportsystem på 

vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag”. 

Intelligenta transportsystem har stor potential, och kan förutom att 

underlätta resor och godstransporter över landsgränser även bidra till 

minskad trängsel i trafiken, sparade liv och minskad miljöpåverkan från 

trafiken (Transportstyrelsen, 2020). Rapporten är en uppdaterad version 

av en tidigare motsvarande rapport som skrevs 2021 (Trafikverket, 2021a) 

och ämnar beskriva pågående projekt inom ITS-området i Sverige. 

Bakgrund och syfte 
Intelligenta transportsystem (ITS) definieras som ”system i vilka 

informations- och kommunikationsteknik tillämpas på 

vägtransportområdet, inklusive infrastruktur, fordon och användare, och 

för trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot andra 

transportslag” (2010/40/EU). Tydliga exempel är ITS-tillämpningar i den 

fysiska vägmiljön som riktar sig till trafikanter så som omställbara 

vägmärken för att informera och varna trafikanter eller elektroniska 

system för att övervaka och mäta trafik. Inom området ingår även 

reseplaneringsverktyg för personresor som möjliggör planering, bokning 

och/eller betalning av resa med ett eller flera olika trafikslag och 

operatörer. Trafiksäkerhetstjänster i fordon som varnar förare för hinder 

på väg och som är uppkopplade mot infrastrukturen eller till andra fordon 

samt information som möjliggör tillämpandet av automatiserade fordon, 

är ytterligare exempel. 

ITS har således stor potential att bidra till ökad samhällsnytta. Med hjälp 

av MaaS-lösningar kan behovet av egen bil minska, och genom en ökad 

mängd digital information som görs lättillgänglig går det att sänka 

kostnader. Vidare kan fordon med avancerade förarstödssystem bidra till 

ökad säkerhet och därmed mindre olyckor i trafiken.  

År 2010 upprättades ITS-direktivet (2010/40/EU) av Europaparlamentet 

och Europeiska unionens råd för att underlätta och påskynda införandet 

av interoperabla och harmoniserade ITS-tjänster i EU:s medlemsländer. I 

direktivet beskrivs det vilka områden som ska prioriteras och vilka 

åtgärder som krävs för att nå målen inom dessa områden. Direktivet 

innehåller fyra prioriterade områden. 

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

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

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

transportskydd.  

IV. Koppling av fordonet till transportinfrastrukturen.  

Prioriterat område I handlar om att möjliggöra tjänster för 

reseinformation och realtidstrafikinformation mellan flera olika trafikslag 

och operatörer inom hela EU samt att tillgängliggöra information om 

vägsäkerhet.  

Prioriterat område II handlar om sammanhängande tjänster på 

transportnät i hela unionen som berör godstransporter och personresor.  

Prioriterat område III handlar om trafiksäkerhetstjänster, tjänster för 

säkra parkeringsplatser, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt för 

elektroniska nödanrop (eCall). För detta krävs datautbyte mellan fordon 

och larmcentraler samt mellan parkeringsplatser, centraler och fordon. 

Prioriterat område IV handlar om samverkande system mellan fordon och 

infrastruktur. För detta krävs en interoperabel arkitektur, tillgänglig data 

samt en standardiserad kommunikation mellan fordon och infrastruktur. 

ITS-direktivet ger EU kommissionen mandat att inom de fyra områdena 

utfärda delegerade akter. En delegerad akt är rättsligt bindande och 

innebär att kommissionen kan komplettera eller ändra mindre väsentliga 

delar av en rättsakt för att t.ex. fastställa mer detaljerade bestämmelser.  

Hittills har fem delegerade akter beslutats inom ramen för ITS-direktivet.  

De beslutade akterna är: 

 Akt A) EU-omfattade multimodala reseinformationstjänster, som 

handlar om att fastställa de specifikationer som krävs för att 

säkerställa dessa tjänster är korrekta och tillgängliga över 

gränserna inom EU.  

 Akt B) EU-omfattade realtidstrafikinformationstjänster, som 

handlar om att garantera tillgänglig och uppdaterad väg- och 

trafikdata som finns hos vägmyndigheter och vägoperatörer.  

 Akt C) Ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell 

trafikinformation, som handlar om att denna information ska 

finnas kostnadsfritt för användare på EU-nivå.  

 Akt D) eCall, som handlar om att fastställa specifikationer för 

uppgradering av den larmcentralinfrastruktur som krävs för att 

automatisk uppringning i hela EU ska kunna ske.  

 Akt E) Informationstjänster för säkra och skyddade 

parkeringsplatser, som handlar om att öka säkerheten för lastbilar 

och kommersiella fordon på parkeringsplatser.  

ITS-direktivet genomgår för närvarande en revidering där bland annat de 

prioriterade områdena ses över. Kommissionen lade fram sitt förslag om 

revidering under slutet av 2021. Förhandlingar har sedan genomförts i 
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rådets arbetsgrupp för intermodala frågor som efter förhandlingar med 

medlemsstaterna presenterade ett kompromissförslag i början av juni. Ett 

beslut beräknas vara klart i slutet av 2022 eller början av 2023.  

ITS-direktivet fastställer att medlemsstaterna ska lämna in en 

statusrapport till kommissionen var tredje år om sina nationella 

verksamheter och projekt som bidrar till framdrift inom de prioriterade 

områdena1. I förordning (SFS 2016:383) om intelligenta transportsystem 

vid vägtransporter (ITS-förordningen) framgår det att Transportstyrelsen 

är ansvarig för att översända rapporten i enlighet med ITS-direktivet till 

kommissionen, och att Trafikverket är ansvarig för att ta fram det 

underlag som krävs för rapporteringen (SFS 2016:383). Nästa 

medlemstatsrapportering till EU-kommissionen sker hösten 2023.  

I Sverige har det under de senaste åren pågått flera forskningsprojekt med 

ITS-koppling som nu är avslutade. Av denna anledning finns det därför 

intresse att undersöka vilka av dessa som resulterat eller bidragit till en 

befintlig tjänst av ITS-karaktär, för att se nyttan i praktiken. Att visa 

exempel på hur ITS-tjänster implementeras som ett resultat av 

forskningsprojekten bidrar till att erbjuda olika användningsområdena av 

ITS och demonstrera nyttan av dessa. Det pågår arbeten med att 

tydliggöra effekter/effektsamband inom ITS-området, något som troligen 

ytterligare skulle förenkla framtida implementering av tjänster. 

Syftet med omvärldsbevakningen är att: 

- följa Sveriges aktiviteter och framdrift inom ITS-området. 

- ta fram ett underlag inför Sveriges löpande 

medlemstatsrapportering för uppföljning av direktivet till EU om 

nationella, regionala och lokala verksamheter samt projekt inom 

de prioriterade områdena 

- bidra till att uppfylla Trafikverkets rapporteringsuppdrag. 

- ge konkreta exempel på befintliga ITS-tjänster som i dagsläget 

används i Sverige.  

Metod 
Omvärldsbevakningen har skett genom insamling och sammanställning av 

redan implementerade tjänster, aktuella projekt och aktiviteter som har 

koppling till ITS-direktivet och dess prioriterade områden. Fokus har även 

varit att beskriva befintliga tjänster och dess funktion. Insamlingen av 

både projekten och tjänsterna har utförts med hjälp av digitala källor samt 

i form av samtal med nationella experter inom ITS-direktivet och med 

interna experter på Trafikverket. Dessutom användes förra årets rapport 

                                                           
1 Sveriges medlemsrapport för 2020 finns på EU-kommissionens hemsida, under 
”Progress reports 2020 available to the public” 

https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/intelligent-transport-systems/road/action-plan-and-directive/its-national-reports_en
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för att få en överblick över projekt och aktiviteter som var aktuella vid 

årets start (Trafikverket, 2021a).  

Den digitala insamlingen har utförts via genomsökning av webbsidor och 

databaser där information såsom syfte, budget, plats, tidsperiod och 

koordinatorer om projekt har funnits. En stor del av webbsidorna har 

tillhört olika slags forum som verkar för samverkan och forskning inom 

olika områden som kan kopplas till ITS-området. Några av de sidor som 

har bidragit med information om flera aktiviteter är CLOSER, Drive 

Sweden och Centre for Traffic Research (CTR). De två förstnämnda är en 

del av Lindholmen Science Park och CTR är ett samarbete mellan KTH, 

LiU och VTI. Även projektdatabaser hos Vinnova, Energimyndigheten och 

RISE har använts för sökning av projekt. Exempel på sökord som används 

har varit mobilitet, digitalisering och trafiksäkerhet. Dessutom har 

Trafikverkets interna databas för projektansökningar FUD-info använts. 

Eftersom ITS-direktivet är ett europeiskt direktiv är många projekt och 

aktiviteter europeiska samarbeten med egna webbsidor. Exempel på dessa 

är C-Roads och DTLF.  

Insamlade projekt och aktiviteter har kategoriserats genom en bedömning 

av dess koppling till de prioriterade områdena. Bedöms projektet eller 

aktiviteten ha kopplingar till fler än ett av de prioriterade områdena har 

kopplingarna rangordnats i primär och sekundär koppling. Den primära 

kopplingen har baserats på projektet eller aktivitetens huvudfokus. 

Projekten och aktiviteterna har därmed getts två kategorivariabler, en 

primär och en sekundär, som kan anta ett värde på samma nominalskala – 

något av de fyra prioriterade områdena. Då ett projekt kan ha kopplingar 

till flera prioriterade områden kommer dessa överstiga antalet projekt när 

sammanställningen över resultatet presenteras.  

Insamlingen av projekt och aktiviteter utgick från en utvidgad definition 

av det som står skrivet i ITS-direktivets nuvarande form. Förutom de 

prioriterade områdena samlades det även in projekt som rör:  

• Uppkopplad och Automatiserad Mobilitet (CAM) 

 • Mobilitetsplattformar och mobilitet som tjänst (MaaS) 

 • Förbättrad trafikledning  

I rapporten redovisas projekt och aktiviteter som bedöms beröra MaaS 

under prioriterat område I Optimal användning av väg-, trafik- och 

resedata. Förbättrad trafikledning redovisas under prioriterat område II 

Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning. Hantering av godstransporter 

och CAM redovisas under prioriterat område IV Koppling av fordonet till 

transportinfrastrukturen. Under respektive avsnitt ges även ytterligare 

information om dessa begrepp och ämnen. 

För att förenkla tillgodogörandet av resultatet används genomgående 

samma färger och symboler för att representera de fyra prioriterade 

områdena. Färgerna benämns som klarröd, mörkröd, svart och grå, och 
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användning av romerska siffror skapar en kontinuitet från ITS-direktivet 

(Se Figur 1).  

 

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

Avgränsningar och möjliga felkällor 
Rapporten har avgränsats till att endast samla in och redovisa projekt och 

aktiviteter som (1) har en budget på över en miljon kronor, (2) är 

pågående eller nyligen avslutade, (3) har en teknologi med hög 

mognadsgrad och (4) har svenskt ledning eller deltagande. Dessutom 

gäller avgränsningen (5) att de tjänster som presenteras endast är ett urval 

av befintliga tjänster.  

(1) För att samla in projekt och aktiviteter som är av mer signifikant 

betydelse för framdriften har lägsta budget avgränsats till en 

miljon kronor. I flera fall har det funnits bristande information om 

budget men där det gått att bedöma att den totala storleken ändå 

överstiger en miljon kronor. Offentliga medel har generellt sett 

varit synligare. I vissa fall har det endast varit offentligt vad en viss 

finansiär har bidragit med till projektet, då är det denna siffra som 

presenterats. 

(2) Endast identifierade projekt och aktiviteter som var pågående när 

omvärldsbevakningen gjordes mellan den 7 juni till 1 augusti 

2022, eller avslutades under 2022 har samlats in.  

(3) Bedömning av projekt och aktiviteters teknologiska mognadsgrad 

utgår från TRL-skalan (Technology Readiness Level) men 

svårigheten i att utifrån projektbeskrivningen avgöra projektets 

mognadsgrad gör att bedömningen blir subjektiv. Interna 

diskussioner i kombination med vilka typer av projekt som togs 

med i förra årets rapport har således avgjort om projektet bedöms 

ha tillräcklig mognadsgrad eller ej.  

(4) De projekt och aktiviteter som redovisas i omvärldsbevakningen 

har som avsikt att representera Sveriges framdrift inom ITS-

direktivet. Då en del av direktivets syfte är ”… ett samordnat och 

enhetligt införande och användning av intelligenta 

transportsystem (ITS) inom unionen, särskilt över gränserna 

mellan medlemsstaterna…” (2010/40/EU) så pågår flera 

gränsöverskridande samarbeten. Insamling har skett för 

nationella, regionala och lokala projekt och aktiviteter samt då 
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någon form av svenskt deltagande har identifierats i europeiska 

samarbeten. Om Sverige deltar i projekt och aktiviteter som utförs 

i och av andra länder har de utlämnats i rapporten. I de fall där 

svenska företag har bedrivit projekt utomlands har även dessa 

utelämnats.  

(5) De tjänster som presenteras är ett urval av befintliga tjänster med 

koppling till ITS. Syftet med att lyfta fram dessa är att informera 

om de olika användningsområdena för ITS och ge exempel på när 

tekniken gått från forskning till faktisk implementering.  

Med denna metod och avgränsning finns det en risk att felkällor har 

påverkat resultatet. De projekt och aktiviteter som samlats in och 

presenteras är endast de som identifieras med metoden. Resultatet som 

redovisas är således inte heltäckande för de prioriterade områdena. 

Tillgänglighet till information för bedömning utifrån avgränsningarna har 

varit avgörande för att möjliggöra identifiering och insamling. 

Bedömningen av projekt och aktiviteters koppling till de prioriterade 

områdena och deras teknologiska mognadsgrad är av subjektiv karaktär 

med stöd från interna experter. Eftersom fullständig budget har varit svårt 

att härleda kommer inte storleken på projekten kunna jämföras, då det för 

flera projekt endast varit offentligt vad en viss finansiär bidragit med. I 

dessa fall har denna siffra ändå valts att presenteras, trots att den är 

ofullständig. Detta för att den visar att budgeten överstiger en miljon 

kronor. Varje projekt eller aktivitet väger även lika tungt i resultatet 

oavsett budgetstorlek. Det som redovisas i nästkommande kapitel är 

endast antal projekt och antal kopplingar de har till de fyra prioriterade 

områdena. 
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Resultat 
I detta kapitel presenteras de projekt och aktiviteter som har identifierats. 

Kapitlet inleds med ett avsnitt för sammanställning, följt av ett avsnitt för 

varje enskilt prioriterat område och ett för större program och avslutas 

med ett avsnitt där ett urval av befintliga tjänster presenteras.  

I sammanställningen presenteras en överblick av det totala antalet 

identifierade projekt och aktiviteter och hur många kopplingar de bedömts 

ha till de prioriterade områdena – både primära och sekundära kopplingar 

samt hur de fördelar sig mellan de prioriterade områdena.  

I avsnittet ”Prioriterat område I. Optimal användning av data (väg-, trafik- 

och resedata)” presenteras de projekt och aktiviteter som bedöms ha 

primär koppling till prioriterat område I (så länge projektet inte tillhör ett 

större program – då presenteras det i avsnittet för större program). 

Avsnitten för de övriga prioriterade områdena följer samma struktur. De 

inleds med en förklaring av vad området handlar om och följs av en 

sammanfattning av de projekt som presenteras i avsnittet. Efter det 

presenteras projekten i tabellform där primär och sekundär koppling, 

namn, koordinator, period, budget, plats och länk framgår. Finns det 

projekt eller aktiviteter som generellt sett syftar till samordning inom EU 

på en övergripande nivå presenteras dessa i en egen efterföljande tabell. 

Där är ”koordinator” utbytt till ”svensk part” då koordinator för vissa 

projekt inom dessa program är utländsk.  

I avsnittet ”Större Program” presenteras programmen FEDeRATED, 

Shift2Rail, Drive Sweden och InfraSweden 2030 under var sitt delavsnitt. 

I delavsnitten presenteras först syftet med programmet och följs sedan av 

en presentation av de identifierade projekt och aktiviteter som ingår i 

programmet. Presentationen sker i samma tabellform som i avsnitten för 

de prioriterade områdena. För FEDeRATED och Shift2Rail som är 

internationella samarbeten är ”koordinator” återigen utbytt till ”svensk 

part”. 

I avsnittet ”Befintliga tjänster – ett urval” presenteras ett urval av 

befintliga tjänster med koppling till ITS. Tjänsterna som lyfts fram har 

valts att kategoriseras utifrån de fyra prioriterade områden för att visa att 

det finns en heltäckande omfattning av ITS-tjänster som används idag. De 

tjänster som presenteras är sådana som lyfts fram av de interna och 

externa experterna och har som syfte att visa hur ITS kan användas i 

praktiken.  

Projekt och aktiviteter 
Totalt 81 projekt har identifierats av vilka de flesta bedöms ha koppling till 

prioriterat område II följt av I, sedan IV och slutligen III. Det är endast ett 

resultat i antal identifierade projekt och aktiviteter och hur de fördelar sig 

över de prioriterade områdena och säger inget om omfattning eller budget 
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då denna information inte varit möjlig att få fram. Anledningen till att 

större projekt och program som innehåller flera delprojekt lyfts ut och 

presenteras i ett eget avsnitt är för att göra kapitlet tydligare samt att de 

tillsammans innehåller kopplingar till samtliga prioriterade områden.  

Sammanställning 
Av de 81 identifierade projekten och aktiviteterna, har samtliga bedömts 

ha en primär koppling till något av de prioriterade områdena. 26 av dessa 

bedöms även ha en sekundär koppling till ytterligare något av de 

prioriterade områdena. För att svara på hur många projekt som bedöms 

ha koppling till respektive prioriterat område behöver de primära och de 

sekundära kopplingarna slås samman. Då blir resultatet:  

 32 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till 

prioriterat område I  

 44 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till 

prioriterat område II  

 10 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till 

prioriterat område III  

 21 identifierade projekt och aktiviteter bedöms ha koppling till 

prioriterat område IV  

Sammanlagt bedöms de 81 identifierade projekten och aktiviteterna ha 

107 kopplingar till de prioriterade områdena, se tabell 1.  

Tabell 1. Antal kopplingar till de prioriterade områdena 

Prioriterat 

område 

Primär Sekundär Sammanlagt 

 
27 5 32 

 
36 8 44 

 
8 2 10 

 

10 11 21 

Summa 81 26 107 
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Prioriterat område I. Optimal användning 

av väg-, trafik- och resedata 
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som 

bedöms ha primär koppling till prioriterat område I. 

Området omfattar även mobilitetsplattformar och 

mobilitet som tjänst.  

Prioriterat område I handlar om att fastställa nödvändiga krav för att göra 

EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster och 

realtidstrafikinformationstjänster tillförlitliga och tillgängliga över 

landsgränser för ITS-användare samt att fastställa minimikrav för 

vägsäkerhetsrelaterad trafikinformation (2010/40/EU). 

En stor del av de projekt och aktiviteter som identifierats inom området 

handlar om insamling och delning av olika typer av trafikrelaterad data på 

olika sätt. Vissa initiativ handlar om att skapa plattformar för öppna data 

och möjliggöra inhämtning av dessa. Flera projekt handlar om Mobilitet 

som en tjänst. Ett sådant projekt är Mistra SAMS fas 2. Projektet är i fas 

två i ett forskningsprogram, där framtida mobilitetssystem ska undersökas 

med fokus på resande i vardagen (Mistra SAMS, 2022).  

Trafikverket fick under 2019 ett regeringsuppdrag att genomföra 

information- och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som 

tjänst. Inom uppdraget finns två delprojekt som, till 2023, ska resultera i 

dels en utredning av möjligheten för en gemensam nationell åtkomstpunkt 

för kombinerade mobilitetstjänster, dels ett demonstrationsprojekt av 

minst en bytespunkt med stöd för kombinerad mobilitet som tjänst. Under 

2022 startades ett nytt delprojekt: Vision, styrning och effekter, i och med 

att delprojektet nationell åtkomstpunkt har avslutats (Trafikverket, 

2022a). 

I Tabell 2 presenteras identifierade projekt och aktiviteter med svensk 

koordinator som bedömts ha primär koppling till prioriterat område I. I 

Tabell 3 presenteras internationella samarbeten för standardisering inom 

EU med svenskt deltagande som bedömts ha primär koppling till 

prioriterat område I. Primär och eventuell sekundär koppling presenteras i 

första kolumnen längst till vänster. Länkar för mer information om varje 

projekt och aktivitet finns i kolumnen längst till höger. Länkarna är giltiga 

vid rapportens publicering, men åtkomst längre fram går inte att 

garantera.  
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Tabell 2. Projekt och aktiviteter som primärt har bedömts tillhöra prioriterat 

område I. 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

  
DyMoN Uppsala 

Universitet 

2021-

2024 

3,4Mkr2 Uppsala Energim

yndighet

en  

 Syfte: Ge konceptuell och empirisk förståelse för potentialen att kombinera realtids-, 

användargenererad och allmänt tillgänglig miljö- och transportdata med nudging-

metoder för att främja hållbara urbana mobilitetsbeteenden. Undersöker hur 

effektiva nudging-strategier utformas, samtidigt som integritet och inkludering av 

medborgarna i smarta städer säkerställs. 

  
Digital Fleet 

Optimizer 

China-Euro 

Vehicle 

Technology 

2021-

2022 

3Mkr3 Göteborg, 

Stockhol

m 

Vinnova  

 Syfte: Optimera matchningen mellan valt flottfordon och kundbehov för att minska 

kundernas väntetid och öka den tid som flottfordon används av kunder. 

  
KomILand 3.0 Västra 

Götalands-

regionen 

2019-

2023 

5,5Mkr Västra 

Götaland 

Vgregi

on 

Rise 

Syfte: Skapa hållbart resande på landsbygd och i mindre tätorter genom kombinerad 

mobilitet. KomILand finansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova. 

 
Mobility Data 

Specification 

RISE 2020-

2022 

- Nationellt Rise 

Syfte: Projektet syftar till att undersöka hur kommuner och andra myndigheter kan 

utbyta data med varandra och andra transportutövare genom MDS (mobility data 

specification). MDS är en standard för kommunikation av datautbyte för 

elsparkcyklar. 

 
Modern Mobilitet i 

Södertälje (MMiS) 

Commuter 

Computing 

2021-

2022 

2,5Mkr4 Södertälje Vinnova 

Syfte: Med hjälp av AI förstå resandemönster och automatisera redesign av 

trafiksystemet. 

 
SMART Kista Science 

City 

2020-

2022 

4Mkr5 Kista och 

Järva 

Energim

yndighet

en  

                                                           
2 Bidrag från Energimyndigheten 
3 Bidrag från Vinnova 
4 Bidrag från Vinnova 
5 Bidrag från Energimyndigheten 

https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=33979
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=33979
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=33979
https://www.vinnova.se/p/digital-fleet-optimizer/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/projekt/komiland/
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/hallbart-resande-vast/projekt/komiland/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/komiland-kombinerad-mobilitet-pa-landsbygd-och-mindre-tatorter
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/mobility-data-specification-lardomar-for-det-svenska-transportsystemet
https://www.vinnova.se/p/ai-losning-for-analys--redesign-av-bussystem-ska-ge-snabbare-mer-effektiv-och-mer-relevant-trafik/
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=32115
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=32115
https://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=32115
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Syfte: Förstå hur nudging kan användas för att främja hållbara urbana 

mobilitetsbeteenden. Detta ska göras genom att kombinera realtids-, 

användargenererad och allmänt tillgänglig miljö- och transportdata. 

 
MaaS for Sustainable 

Cities 

VTI 2021-

2023 

2,5Mkr Nationellt Vinnova 

Syfte: Utbyta erfarenheter mellan aktörer för att optimera nyttan av MaaS-lösningar. 

 
Mistra SAMS fas 2 KTH, VTI 2021-

2024 

45Mkr Stockhol

m 

Mynews

desk  

Syfte: Skapa framtidsscenarier för ett hållbart transportsystem, inriktat på tre 

perspektiv; medborgare, offentliga aktörer och marknadsaktörer. 

 
Kontextmedvetet 

resestöd vid 

störningar i 

kollektivtrafiken 

Malmö 

Universitet 

2021-

2022 

1,1Mkr Nationellt Fudinfo  

Syfte: Utvecklar en applikation för delning av bilateral realtidsinformation mellan 

resenär och operatörer i kollektivtrafiken. Datainsamling sker via resenärens smarta 

telefon för att till exempel individanpassa omdirigering vid trafikstörningar. 

 
Marknadsintroduktio

n Skåne - en MaaS-

lösning för hållbara 

resor 

Region Skåne 2022 6Mkr6 Skåne Energim

yndighet

en  

Syfte: Testa och utveckla en ny skalbar tjänst för kombinerad och integrerad 

mobilitet som ska erbjuda ett attraktivt alternativ till resande med egen bil och främja 

ett mer resurseffektivt transportsätt. 

 
Nationell Skalning 

Öppna Data (NSÖD) 

RISE 2019-

2022 

16Mkr Nationellt Rise 

Syfte: En del av ODIN (Open Mobility Data in the Nordics) och är en gemensam 

nordisk kraftsamling för att få kommunerna att utöka tillgängligheten av öppen data. 

 
Projekt Öppna Data Samtrafiken 2018-

2022 

27Mkr Nationellt Samtrafi

ken 

Syfte: En färdig tjänst för insamling, aggregering, konsolidering och distribution av 

harmoniserad kollektivtrafikdata via Trafiklab.se. Insamlad data ska även kunna 

länkas till Trafikverkets NAP i enlighet med EU Förordning 2017/1926. 

 
DREAMIT 2.0 - 

Effektiv 

accesshantering 

SSPA 2020-

2023 

10Mkr Nationellt Vinnova 

Syfte: Undersöker hur automatiserat informationsutbyte mellan lastbilar kan minska 

väntetiderna för dessa på terminaler. 

                                                           
6 Bidrag från Energimyndigheten 

https://www.vinnova.se/p/maas-for-sustainable-cities/
https://www.mynewsdesk.com/se/mistra-stiftelsen-foer-miljoestrategisk-forskning/pressreleases/45-msek-till-mistra-sams-vardagslivets-resande-i-fokus-3044462
https://www.mynewsdesk.com/se/mistra-stiftelsen-foer-miljoestrategisk-forskning/pressreleases/45-msek-till-mistra-sams-vardagslivets-resande-i-fokus-3044462
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4941
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=30303
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=30303
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/projektdatabas/sokresultat/?projectid=30303
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/nationell-skalning-oppna-data
https://samtrafiken.se/oppna-data/
https://samtrafiken.se/oppna-data/
https://www.vinnova.se/p/dreamit-2.0---effektiv-accesshantering/
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Samordning av 

tjänsteresor med 

hyrbil 

RISE 2022-

2023 

2,4Mkr Stockhol

m 

Vinnova  

 Syfte: Skapa en digital plattform där företag kan samordna sina tjänsteresor. 

  
Tillgänglig 

Kollektivtrafik för 

särskilda behov - 

digital ledsagning i 

komplexa miljöer 

VTI 2021-

2023 

3Mkr Östergöt-

land 

Vinnova 

K2centr

um  

 Syfte: Öka kollektivtrafikens tillgänglighet för personer med olika 

funktionsnedsättningar, och främst synnedsättningar, genom bland annat öppen 

trafikdata och tillgänglighetsanpassade rutter. 

  
Sthlm Digital 

Parking 

Univrses 2020-

2022 

2,6Mkr7 Stockhol

m 

Vinnova 

 

 Syfte: Med hjälp av AI och information från taxibilar samlas data in i realtid om 

gatuparkeringar för att uppdatera kartor med tillgängliga parkeringsplatser. 

  
VAMLAV AstraZero 2019-

2022 

11Mkr Västra 

Götaland 

Rise 

 Syfte: Samla in data under samtliga årstider och väderförhållande hos AstaZero:s 

testbana Rural roads och skapa en detaljerad karta, för att framtida aktörer ska kunna 

använda den för simuleringar av exempelvis mobility as a service. 

 
Nationell 

åtkomstpunkt (NAP) 

Trafikverket, 

Transport-

styrelsen 

2019- 2,6Mkr Nationellt Traffic

data 

Syfte: Tjänst som tillhandahålls av Trafikverket, där utpekade aktörer inom 

transportsektorn ska publicera sin befintliga rese- och trafikdata. I exv. ITS-

direktivets beslutade delegerade akt A ställs krav på medlemsstater att tillhandahålla 

en nationell åtkomstpunkt och enligt gällande svensk förordning är Trafikverket 

utpekad ansvarig. För att uppfylla kraven har en nationell webbsida skapats. 

 
E-comstrat: Rätt 

förutsättning till 

planering för att möta 

nya leveransmönster 

vid e-handel 

Lunds 

universitet 

2021-

2022 

2,5Mkr Helsing-

borg, 

Göteborg, 

Stockhol

m 

Vinnova 

Syfte: Undersöker hur transportdatadelning mellan aktörer kan underlätta stadsnära 

leveranser. 

 
eSPARK Chalmers 2021-

2023 

6,4Mkr Nationellt Rise  

                                                           
7 Bidrag från Vinnova 

https://www.vinnova.se/p/samordning-av-tjansteresor-med-hyrbil/
https://www.vinnova.se/p/tillganglig-kollektivtrafik-for-sarskilda-behov---digital-ledsagning-i-komplexa-miljoer/
https://www.k2centrum.se/tillganglig-kollektivtrafik-sarskilda-behov-digital-ledsagning-i-komplexa-miljoer
https://www.k2centrum.se/tillganglig-kollektivtrafik-sarskilda-behov-digital-ledsagning-i-komplexa-miljoer
https://www.vinnova.se/p/sthlm-digital-parking/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/validering-av-kart-generering-och-lokalisering-for-autonoma-fordon
https://www.trafficdata.se/pages/about
https://www.trafficdata.se/pages/about
https://www.vinnova.se/p/e-comstrat-ratt-forutsattning-till-planering-for-att-mota-nya-leveransmonster-vid-e-handel/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/espark-utvardering-av-elsparkcyklars-roll-i-det-fossilfria-transportsystemet
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 Syfte: Sammanställa användarmönster av elsparkcyklar samt undersöka hur 

elsparkcyklar kan bidra till ett mer transporteffektivt samhälle. 

 

Tabell 3 Projekt och aktiviteter som syftar till harmonisering av data inom EU. 

Område Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐 

 
NAPCORE Trafikverket, 

Transport-

styrelsen 

2021-

2024 

3,7Mkr Europeiskt Gov 

Syfte: EU-initiativ för att stärka de nationella åtkomstpunkterna (NAP) som den 

digitala ITS-infrastrukturens ryggrad. Initiativet kommer också tillhandahålla 

nationell och EU-täckande koordinering för dess harmonisering och implementering. 

Tyskland är koordinator. 

  

https://www.gov.si/en/registries/projects/napcore-koordinacija-nacionalnih-tock-dostopa-eu/
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Prioriterat område II. Kontinuitet i ITS-

tjänster för trafikledning och hantering av 

godstransporter 
I detta avsnitt presenteras projekt som bedöms ha primär 

koppling till prioriterat område II. Området omfattar 

även ”Förbättrad trafikledning”. 

Prioriterat område II handlar om att åstadkomma kontinuitet i ITS-

tjänster på transportnät i hela unionen som berör godstransporter och 

personresor. Med kontinuitet menas förmågan att garantera 

sammanhängande tjänster på transportnät, även över unionens inre 

gränser. För detta krävs ett enkelt utbyte av trafikdata över region- och 

landsgränser och mellan trafikledningscentraler och berörda aktörer. 

Detta bör även ske på ett sätt som är standardiserat. Tjänster för spårning 

av godstransporter är ett exempel på detta. Ytterligare krav är att den 

europeiska och den urbana ITS-arkitekturen är interoperabla och 

kompatibla med varandra (2010/40/EU). 

Av de identifierade projekten och aktiviteterna är det flest som har någon 

koppling till prioriterat område II. Det pågår lokala, nationella och 

europeiska projekt inom området. Flera av projekten är 

samverkansplattformar på EU-nivå för framtagning av en gemensam 

grund för ITS-tjänster. Ett betydande projekt inom området är 

NordicWay3 som utför tester av ITS-tjänster på flera platser i Norden 

(NordicWay, u.d.). 

I Tabell 4 presenteras identifierade projekt och aktiviteter med svensk 

koordinator som bedömts ha primär koppling till prioriterat område II. I 

Tabell 5 presenteras internationella samverkansplattformar med svenskt 

deltagande som bedömts ha primär koppling till prioriterat område II. 

Länkar för mer information om varje projekt och aktivitet finns i 

kolumnen längst till höger. Länkarna är giltiga vid rapportens publicering, 

men åtkomst längre fram går inte att garantera.  

Tabell 4. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat 

område II 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
Multimodal Traffic 

Management 

(MMTL) 

LiU 2021-

2023 

4Mkr Nationellt KTH 

Fudinfo  

Syfte: Fortsättningsprojekt kopplat till det tidigare projektet Prediktions- och 

Scenariobaserad Trafikledning (POST). Syftet är att utöka den dynamiska skattningen 

av OD-matris (Origin-Destination) och ruttval för vägnätet till en dynamisk skattning 

av en multimodal OD-matris inklusive ruttval för att möjliggöra multimodal 

trafikledning. 

https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/multimodal-traffic-management-mmtl-1.1094860
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4923
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Next generation 

motorway traffic 

control 

VTI 2020-

2022 

2,2Mkr Stockhol

m 

KTH 

Fudinfo 

Syfte: Undersöker hur nya kontrollalgoritmer för varierande 

hastighetsbegränsningar kan bli introducerade i Motorway Control System 

(MCS) för att automatiskt kontrollera hastighetsbegränsningarna. 

 
Rörliga landsbygder VTI 2021-

2025 

2,2Mkr Stockhol

m 

Vinnova 

Syfte: Effektivisera kollektivtrafiken genom samordning av samhällsbetalda resor 

med andra trafikslag. 

 
Digital Transport 

Southern Stockholm 

(DTSS) 

Lindholmen 

Science Park, 

KTH 

2022-

2023 

2,8Mkr Stockhol

m 

VTI 

Syfte: Utveckla en samsyn mellan väsentliga aktörer i den södra delen av 

Stockholmsregionen kring hur smarta, multimodala verksamhets- och 

styrningsformer kan etableras för godstransporter. 

 
Simuleringsmodeller, 

metod och teknik för 

nordiska C-ITS-

tjänster 

VTI, 

Trafikverket 

2020-

2023 

9,4Mkr Nationellt Trafik

verket  

Syfte: Doktorandprojekt som syftar till att ta fram en simulatorbaserad metod för 

optimal utveckling av nordiska C-ITS-tjänster inom så kallade ”Day 1 and 1.5 

services”. Projektet ska vara nära anknutet till det som pågår inom NordicWay3. 

 
5G för Uppkopplade 

Autonoma Fordon i 

Komplexa 

Stadsmiljöer 

Chalmers 2019-

2024 

15,8Mkr Göteborg Vinnova 

Syfte: Använda ny teknik för mobilkommunikation för att möjliggöra en säker 

interaktion mellan uppkopplade fordon, samt förutsäga beteende hos trafikanter. 

 
From Connected to 

Sustainable Mobility 

(FREEDOM) 

Högskolan i 

Halmstad 

2021-

2024 

10,5Mkr Halmstad Vinnova  

Syfte: Analysera data från uppkopplade bilar för att förstå effektiviteten i nuvarande 

transportsystem, samt se vilka faktorer som påverkar CO2-utsläppen. 

 
PROaktiv SENSorik 

för självkörande 

fordon (PROSENSE) 

Scania 2021-

2024 

32,5Mkr Nationellt Vinnova  

Syfte: Öka kunskapen kring trafikstockningar och möjliga scenarier som kan leda till 

trafikstockningar som uppkommer på grund av autonoma fordon. 

https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/next-generation-motorway-traffic-control-1.873518
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4473
https://www.vinnova.se/p/rorliga-landsbygder/
https://projektdatabas.vti.se/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3990
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1611093/FULLTEXT01.pdf
http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1611093/FULLTEXT01.pdf
https://www.vinnova.se/p/5g-for-uppkopplade-autonoma-fordon-i-komplexa-stadsmiljoer/
https://www.vinnova.se/p/from-connected-to-sustainable-mobility-freedom/
https://www.vinnova.se/p/prosense---proaktiv-sensorik-for-sjalvkorande-fordon/
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Införandet av Digital 

Vinterväglags-

information för 

Effektiv och Hållbar 

Kommunal 

Vinterväghållning 

Viapm 2021-

2024 

1,9Mkr8 Göteborg Infra-

swede

n  

Syfte: Med hjälp av uppkopplade fordon samlas data in om vinterunderlag på vägar 

för att underhållet av dessa ska underlättas. Exempel på data som ska samlas in är 

vägfriktionsdata och temperatur. 

 
EPIC – Trafikljus-

prioritet för 

utryckningsfordon i 

urban miljö 

H&E Solutions 

AB 

2020-

2022 

5,7Mkr Halmstad Vinnova  

Syfte: Ta fram och demonstrera ett system som möjliggör för blåljusfordon att skicka 

begäran om att få grönt ljus vid trafikljus. Detta för att öka säkerheten vid trafikljus 

då blåljusfordonen slipper köra mot rött ljus. 

 
SMART 2 CTR/KTH 2020-

2022 

4,3Mkr Nationellt KTH 

Fudinfo 

Syfte: Vidareutveckla dagens trafikmodeller för att möjliggöra analys av framtidens 

automatiserade trafiksystem. Denna potential undersöks genom utveckling och 

tillämpning av trafiksimulering för analys av effekter av automatisering av 

trafiksystemet. 

 
SMART 3 VTI 2022-

2024 

6,2Mkr Nationellt Fudinfo  

 Syfte: Vidareutveckla dagens trafikmodeller för att undersöka om nuvarande 

infrastruktur är redo för självkörande fordon. Projektet är en fortsättning från 

SMART2 och består av två doktorandprojekt. 

 
NordicWay3  

 

Trafikverket 2019- 

2023 

190Mkr Nordiskt Nordic

way 

 Syfte: NordicWay3 är ett fortsatt samarbete mellan olika aktörer i de nordiska 

länderna (utom Island) för att arbeta med pilotprojekt inom C-ITS. NordicWay3 är en 

fortsättning av NordicWay2 som avslutades 2020 och inkluderar fler städer än 

tidigare. Syftet är att implementera piloter från NordicWay2 för bland annat EVA 

(Emergency Vehicle Approach), geostaket och information från trafiksignaler och 

vägarbeten. 

 
Highly Automated 

Freight Transports 

Volvo 

Technology AB 

2017-

2022 

27,5Mkr Göteborg, 

Borås 

Vinnova  

 Syfte: Identifiera behovet av fysisk och digital infrastruktur på allmän väg för att 

möjliggöra säkra, produktiva och automatiserade godstransporter. 

                                                           
8 Bidrag från Vinnova 

https://www.infrasweden.nu/project/inforandet-av-digital-vintervaglagsinformation-for-effektiv-och-hallbar-kommunal-vintervaghallning/
https://www.infrasweden.nu/project/inforandet-av-digital-vintervaglagsinformation-for-effektiv-och-hallbar-kommunal-vintervaghallning/
https://www.infrasweden.nu/project/inforandet-av-digital-vintervaglagsinformation-for-effektiv-och-hallbar-kommunal-vintervaghallning/
https://www.vinnova.se/p/epic---trafikljusprioritet-for-utryckningsfordon-i-urban-miljo/
https://www.kth.se/ctr/research/current-projects/smart-1-2-simulation-and-modelling-of-autonomous-road-transport-1.741868
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=4301
http://fudinfo.trafikverket.local/fudinfointernWebb/pages/ProjektVisa.aspx?ProjektId=5037
https://www.nordicway.net/services
https://www.nordicway.net/services
https://www.vinnova.se/p/highly-automated-freight-transports2/
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In the Hub - Samspel 

mellan operatörer 

och förarlösa fordon i 

framtidens 

transportsystem 

Scania CV AB 2020-

2022 

12,2Mkr Nationellt Vinnova  

 Syfte: Undersöka hur människor ska interagera med förarlösa fordon i uppkopplade 

transportsystem. 

 
FOKA Nobina 

Technology 

2021-

2023 

5,8Mkr Stockhol

m 

Vinnova  

 Syfte: Undersöka hur autonoma fordon kan integreras i kollektivtrafiken ur ett 

tekniskt, juridiskt, psykologiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. 

 

Tabell 5 Europeiska samverkansplattformar med koppling till prioriterat område II 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
Digital Transport 

and Logistics Forum 

(DTLF) 

RISE, 

Transportstyrels

en, Trafikverket, 

Sjöfartsverket 

2018-

2023 

2,3Mkr Europeiskt Trans

port.ec 

Syfte: Expertgrupp bestående av intressenter från transport- och logistikbranschen 

vars mål är att ta fram en gemensam vision för digital transport och logistik. Utifrån 

dessa visioner har projekten FEDeRATED och Fenix startats. Budgeten avser 

deltagande i projekt FEDeRATED 

 
Traffic Management 

2.0 (TM2.0) 

Trafikverket 2014- - Europeiskt Tm20 

Syfte: Samverkansplattform i Europa för att utveckla en mer interaktiv trafikledning 

och ett samarbete mellan alla berörda aktörer. 

 
BOOSTLOG CLOSER 2020-

2023 

10Mkr Europeiskt ETP-

logist

ics 

Syfte: EU-projekt som bland annat syftar till att identifiera luckor och prioriteringar 

för framtida finansieringsprogram för att öka effekterna från EU-finansierade 

projekt. Kartlägger och utvärderar projekt inom bland annat urban logistik, 

multimodala transporter och delning av gods- och logistikdata. 

 
GeoSence CLOSER 2021-

2024 

16Mkr SE, D, NO, 

GB 

Closer 

 Syfte: GeoSence utvecklar lösningar för geostaket som syftar till att förbättra 

trafikflödet, säkerhet och luftkvalitet. Utmaningar om hur man får 

användaracceptans och användbara förbättringar tas upp. 

https://www.vinnova.se/p/in-the-hub---samspel-mellan-operatorer-och-forarlosa-fordon-i-framtidens-transportsystem/
https://www.vinnova.se/p/forskning-inom-operatorslos-korning-med-autonoma-bussar-foka/
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/digital-transport-and-logistics-forum-dtlf_en
https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/digital-transport-and-logistics-forum-dtlf_en
https://tm20.org/
https://www.etp-logistics.eu/boostlog/
https://www.etp-logistics.eu/boostlog/
https://www.etp-logistics.eu/boostlog/
https://closer.lindholmen.se/projekt/geosence
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C-ROADS Trafikverket 2017- - Europeiskt C-

roads  

 Syfte: Samarbetsplattform för implementationen av C-ITS tjänster i Europa som ska 

verka för gränsöverskridande harmonisering och interoperabilitet. Plattformen har 

funnits sedan 2017. 

  

https://www.c-roads.eu/platform.html
https://www.c-roads.eu/platform.html


 

27 

Prioriterat område III. ITS-tillämpningar 

till stöd för trafikskydd och 

transportsäkerhet  
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som 

bedöms ha primär koppling till prioriterat område III. 

Prioriterat område III handlar om trafiksäkerhetstjänster, tjänster för 

säkra parkeringsplatser, trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt för 

eCall - elektroniska nödanrop från fordon till en larmcentral. För att detta 

ska hända krävs möjligheten att utbyta data mellan fordon och 

larmcentraler samt mellan vägparkeringsplatser, centraler och fordon 

(2010/40/EU). 

Området har lägst antal identifierade projekt och aktiviteter. Fokus för 

projekten och aktiviteterna handlar om trafiksäkerhet för uppkopplande 

och/eller självkörande fordon, samt att med digitala hjälpmedel öka 

säkerheten i trafiken. Två av projekten handlar om så kallade geostaket, 

eller geofence på engelska. Det är ett digitalt geografiskt staket som kan 

användas för att övervaka fordonsrörelser med hjälp av GPS. Geostaket 

kan användas för att kan säkerställa att fordon följer bestämda egenskaper 

inom vissa geografiska områden genom en kombination av tekniska 

lösningar och lämpliga digitala och organisatoriska processer. Exempelvis 

kan hastigheten begränsas för fordon med automatiserade funktioner på 

utsatta tider. Utöver de projekt och aktiviteter som omnämns i tabell 6 har 

Trafikverket ett pågående regeringsuppdrag om säkra 

uppställningsplatser, där det bland annat ingår att bedöma hur behovet av 

säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas och hur 

det kan tillgodoses (Trafikverket, 2022b).  

I Tabell 6 presenteras de identifierade projekt och aktiviteter bedömts ha 

primär koppling till prioriterat område III. Primär och sekundär koppling 

presenteras i första kolumnen längst till vänster. Länkar för mer 

information om varje projekt och aktivitet finns i kolumnen längst till 

höger. Länkarna är giltiga vid rapportens publicering, men åtkomst längre 

fram går inte att garantera. 

Tabell 6. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat 

område III. 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
HITS2024 Scania, CLOSER 2020-

2024 

35Mkr Nationellt Closer  

Syfte: Branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar, 

som ger renare och tryggare städer. HITS fokuserar på områden som är kopplade till 

transporter i städer, där dagens lösning är en del av problemet. Några av de viktigaste 

frågorna handlar om policy för öppen delning av transportdata. 

https://closer.lindholmen.se/projekt/hits-2024
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Smarta Urbana 

Trafikzoner 

CLOSER 2020-

2022 

14Mkr9 Stockholm, 

Göteborg 

Closer  

Syfte: Testa och utveckla de förutsättningar som krävs för att få framtidens 

geostaketbaserade transportverktyg på plats i svenska städer. Projektets kärna finns i 

arbetet kring den digitala infrastrukturen, regelverksutveckling, 

affärsmodellsutveckling samt effektanalyser. Detta arbete utgår ifrån tre piloter i 

Stockholm och Göteborg. Målet med smarta zoner är att skapa möjligheten för att 

framtidens transporter ska röra sig på människors villkor.  

 
Geofencing FOI 

program 

CLOSER 2018-

2023 

10Mkr Göteborg, 

Stockholm 

Göte

borgs 

stad 

Syfte: Identifiera områden inom geostaket som kräver utveckling och där projekt 

behöver initieras för att driva arbetet framåt. Detta program har ett nära samarbete 

med projekten NordicWay3 och Smarta Urbana Trafikzoner. 

 
Teleopererade & 

Autonoma Maskiner 

i gruvprocessen 

Örebro 

Universitet 

2020-

2023 

22,6Mkr Nationellt Vinn

ova  

Syfte: Effektivare användning maskiner i gruvmiljö för att få bort människor från 

gruvmiljö och därigenom öka säkerheten. 

 
MICA2 - Modellering 

av Interaktion mellan 

Cyklister och Fordon 

2 

Chalmers 2019-

2023 

23,2Mkr Göteborg Vinn

ova  

Syfte: Fortsättning på MICA1 och syftar till att öka säkerheten kring omkörningar av 

cyklister i trafiken, nu i högre hastigheter. Resultatet kommer leda till nya 

säkerhetssystem i bilar. 

 
5G mobil 

positionering för 

fordonssäkerhet 

Chalmers 2020-

2022 

13,4Mkr Göteborg Vinn

ova  

Syfte: Ge en exakt 3D position med hjälp av 5G som kan användas i säkerhetskritiska 

fordonsapplikationer, exempelvis varningssystem och trafiksäkerhet. 

 
Fit2Drive VTI 2020-

2022 

9,1Mkr Nationellt Vinn

ova  

Syfte: Med hjälp av smart teknik och algoritmer kunna avgöra om en förare inte är 

kapabel att köra, exempelvis på grund av alkoholpåverkan. Tekniken bygger på 

huvud-, ögon- och ansiktsregistrering. 

  

                                                           
9 Enligt förra årets rapport 

https://closer.lindholmen.se/projekt/smarta-urbana-trafikzoner
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-i-Gateborg/foiprogram-for-geofencing
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-i-Gateborg/foiprogram-for-geofencing
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/Innovation-och-utveckling-far-framtidens-mobilitet-i-Gateborg/foiprogram-for-geofencing
https://www.vinnova.se/p/teleopererade--autonoma-maskiner-i-gruvprocessen/
https://www.vinnova.se/p/teleopererade--autonoma-maskiner-i-gruvprocessen/
https://www.vinnova.se/p/mica2---modellering-av-interaktion-mellan-cyklister-och-fordon-2/
https://www.vinnova.se/p/mica2---modellering-av-interaktion-mellan-cyklister-och-fordon-2/
https://www.vinnova.se/p/5g-mobil-positionering-for-fordonssakerhet/
https://www.vinnova.se/p/5g-mobil-positionering-for-fordonssakerhet/
https://www.vinnova.se/p/fit2drive/
https://www.vinnova.se/p/fit2drive/
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Prioriterat område IV. Koppling av 

fordonet till infrastrukturen 
I detta avsnitt presenteras projekt och aktiviteter som 

har sitt huvudsakliga fokus till prioriterat område IV. För 

denna omvärldsbevakning omfattar det också 

Uppkopplad och Automatiserad Mobilitet (CAM). 

Prioriterat område IV handlar om samverkande system mellan fordon och 

infrastruktur. För detta krävs en interoperabel arkitektur, tillgänglig data 

och en standardiserad kommunikation mellan fordon och infrastruktur. 

Uppkopplad och automatiserad mobilitet handlar om uppkopplade eller 

självkörande fordon som kan guida sig själva utan mänskligt ingripande. 

Samtliga projekt som bedömts ha primär koppling till prioriterat område 

IV handlar till någon grad om autonoma fordon. Kännetecknande för 

området är test av förarlösa tunga fordon och hanteringen av olika 

trafiksituationer. I exempelvis projektet AllDrive (listat i tabell 7) ligger 

fokus på autonoma fordonssystem som ska hjälpa fordon att köra på vägar 

under svåra väderförhållanden, såsom halka (Vinnova, 2022a).  De 

identifierade projekten och aktiviteterna på området är en blandning av 

lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten.  

Inom detta område har utredningar och regeringsuppdrag skapats för att 

föreslå regelverksförändringar. Regeringskansliet lade fram ett uppdrag i 

två delar under 2021. Den första delen innebär att undersöka en 

fördelning av ansvar vad gäller fordon med automatiserad körning. Den 

andra delen har som syfte att underlätta för en ökad användning av 

geostaket för fordon på väg genom att se över regler (Regeringskansliet, 

2021). Som resultat av detta regeringsuppdrag har trafikverket tagit fram 

en rapport gällande vilka krav som ska ställas på den statliga 

väginfrastrukturens tillstånd samt bedöma och redogöra för behov av 

åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon med 

förarstödjande teknik (Trafikverket, 2022c). 

Det finns även förslag från Infrastrukturdepartementet till 

författningsändringar som genomför Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2019/520/EU. Direktivet handlar om driftskompatibilitet mellan 

elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande 

informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen, det 

så kallade EETS-direktivet (Regeringskansliet, 2021). 

I Tabell 7 presenteras de identifierade projekt och aktiviteter med svensk 

koordinator som bedömts ha primär koppling till prioriterat område IV. I 

Tabell 8 presenteras internationella projekt med svenskt deltagande som 

bedömts ha primär koppling till prioriterat område IV. Primär och 

eventuell sekundär koppling presenteras i första kolumnen till vänster. 

Länkar för mer information om varje projekt och aktivitet finns i 
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kolumnen längst till höger. Länkarna är giltiga vid rapportens publicering, 

men åtkomst längre fram går inte att garantera. 

Tabell 7. Projekt och aktiviteter som bedömts ha primär koppling till prioriterat 

område IV. 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
Demonstration av 

självkörande 

redskapsbärare för 

kommunal vägdrift 

RISE 2021-

2022 

3,2Mkr Stockholm Rise  

Infras

weden

2030 

Syfte: Använda autonoma fordon för kommunal vägdrift för att på så sätt identifiera 

möjligheter och begräsningar med nuvarande teknik. 

 
GLAD RISE 2020-

2022 

11,7Mkr Halmstad Rise  

Syfte: Utveckla en initial kunskapsbas för effektivitet, säkerhet och upplevelse av små 

autonoma eldrivna leveransfordon under den första och sista milen i Sverige, och hur 

man kan skapa en balans mellan dessa tre aspekter ur ett sociotekniskt perspektiv. 

Interaktioner med fotgängare, cyklister och förare av konventionella fordon liksom 

fjärroperatörer, godsmottagare och pålastare kommer vara i fokus. 

 
Future 5G Ride Kista Science 

City 

2021-

2025 

15Mkr Stockholm Vinn

ova  

Syfte: Möjliggöra uppskalad, säker och effektiv körning med förarlösa fordon. 

Projektet består av två steg där det första steget syftar till ökad övervakning och 

kommunikation mellan fordon. Det andra syftar till att möjliggöra att autonoma fordon 

ska klara av fler trafiksituationer än tidigare. 

 
AllDrive Scania 2022-

2026 

46,8Mkr Nationellt Vinn

ova  

Syfte: Ta fram ett autonomt fordonssystem som kan köra på ett säkert sätt under 

kritiska väderförhållanden, exempelvis på våta eller isiga vägar. 

 
iQDeep - 

Maskininlärning för 

Autonoma Tunga 

Fordon 

Scania 2019-

2022 

42,7Mkr Nationellt Vinn

ova  

Syfte: Öka kunskapen om artificiell intelligens kopplat till autonoma tunga fordon 

samt öka säkerheten för Scanias kunder. 

 
MIMO-PAD Volvo 

Personvagnar 

2019-

2023 

11,4Mkr Göteborg, 

Lund 

Vinn

ova  

Syfte: Förbättra förmågan för självkörande bilar att positionera sig, så att fordonet 

bättre kan klara av krävande situationer som täta städer och dåligt väder. 

 
iDecide Linköpings 

universitet 

2021-

2024 

11,5Mkr Linköping Vinn

ova  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-kommunal-vagdrift
https://www.infrasweden2030.se/project/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-vintervaghallning-i-stockholms-stad/
https://www.infrasweden2030.se/project/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-vintervaghallning-i-stockholms-stad/
https://www.infrasweden2030.se/project/demonstration-av-sjalvkorande-redskapsbarare-for-vintervaghallning-i-stockholms-stad/
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/glad-godsleverans-under-den-sista-milen-med-sjalvkorande-fordon
https://www.vinnova.se/p/future-5g-ride/
https://www.vinnova.se/p/future-5g-ride/
https://www.vinnova.se/p/alldrive/
https://www.vinnova.se/p/alldrive/
https://www.vinnova.se/p/iqdeep---maskininlarning-for-autonoma-tunga-fordon/
https://www.vinnova.se/p/iqdeep---maskininlarning-for-autonoma-tunga-fordon/
https://www.vinnova.se/p/mimo-pad/
https://www.vinnova.se/p/mimo-pad/
https://www.vinnova.se/p/idecide/
https://www.vinnova.se/p/idecide/
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Syfte: Ta fram rörelseplaneringsalgoritmer för hur tunga autonoma fordon ska 

interagera i stadsmiljö med övriga trafikanter. 

Tabell 8 Internationella projekt inom prioriterat område IV med svensk part 

Område Namn Svensk part Period Budget Plats 🌐 

 
H2020 - SHOW- 

SHared automation 

Operating models for 

Worldwide adoption 

RISE, VTI 2020-

2023 

22,6Mkr  Göteborg och 

Linköping 

Rise  

Syfte: Föra in autonoma fordon som interagerar med stadstrafiken och 

kollektivtrafiken på olika platser i Europa. I Sverige finns demonstrationsplatser i 

Göteborg och Linköping. 

 
Planning for 

Autonomous 

Vehicles (PAV) 

Högskolan i 

Halmstad, 

Varbergs 

kommun 

2019-

2022 

- Varberg Hh 

Syfte: Stimulera ett ökat användande av autonoma fordon. Ett pilotprojekt utförs där 

en självkörande buss ska användas för att minska biltrafiken nära stranden. 

 

  

https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/h2020-show-shared-automation-operating-models-for-worldwide-adoption
https://www.hh.se/english/research/our-research/research-at-the-school-of-information-technology/technology-area-system-of-cyber-physical-systems/research-projects-within-system-of-cyber-physical-systems/pav---planning-for-autonomous-vehicles.html
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Större projekt 
Här följer en presentation av fyra större program, de 

inhemska strategiska innovationsprogrammen Drive 

Sweden och InfraSweden 2030 och två europeiska 

samarbeten FEDeRATED och Shift2Rail. Länkar för 

mer information om varje projekt och aktivitet finns i 

kolumnen längst till höger. Länkarna är giltiga vid rapportens publicering, 

men åtkomst längre fram går inte att garantera. 

Ytterligare ett större program som pågår är CCAM (Connected, 

Cooperative and Automated Mobility). CCAM är ett partnerskap mellan 

olika aktörer som samverkar kring utrullningen av uppkopplade och 

automatiserade fordon i Europa. Partnerskapet bildades 2021 och 

finansieras av EU:s forskningsprogram Horisont Europa och Trafikverket 

är en av flera svenska medlemmar. 

FEDeRATED 
FEDeRATED är ett EU-projekt som ska leverera resultat till DTLF (Digital 

Transport and Logistics Forum) med syftet att effektivisera intermodala 

flöden i europeiska godstransportkorridorer genom digitaliserad, öppen, 

delad och standardiserad information. Projektet består av 15 partners från 

6 EU-länder och pågår fram till slutet av 2023. Från Sverige deltar 

myndigheterna Trafikverket och Sjöfartsverket. Utöver myndigheterna 

koordineras Living Labs av andra svenska aktörer. Sjöfartsverket leder 

programmets arbetspaket för Living Labs, det vill säga, tester i verklig 

miljö.  

FEDeRATED är myndighetsdrivet och det finns ett parallellprojekt, 

FENIX som studerar näringslivets möjligheter. 

Projektet har 23 Living Labs varav 11 drivs av svensk part och presenteras i 

Tabell 9. 

Tabell 9. Identifierade projekt tillhörande FEDeRATED. 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
A data-sharing  case 

for SME, last-mile  

delivery actors 

Högskolan 

Dalarna, 

Trafikverket 

2020-

2023 

2Mkr* Dalarna Fede

rated 

Syfte: Utöka användningen av data för att underlätta leverantörers beslut om när, 

med vilken typ av lastbärare och med vilket trafikslag de ska transportera varor. 

 
Transparenta 

Transporter 

Trafikverket, 

Helsingborgs 

stad 

2020-

2022 

2Mkr* Helsing-

borg 

Fede

rated 

                                                           
* Från Digitaliserade sammodala hållbara transportkedjor – Living Labs i projektet  

FEDeRATED 

http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/4_SME_Last_Mile_Delivery_.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/4_SME_Last_Mile_Delivery_.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/9_Transparant_Transport_Helsingborg.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/9_Transparant_Transport_Helsingborg.pdf
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Syfte: Koordinera och effektivisera urbana transporter genom utökat samarbete, 

kravställning och datadelning. 

 
Real Time 

Information Services 

(RETIS) 

Sjöfartsverket 2019-

2023 

1Mkr* Göta älv Fede

rated 

Syfte: Bygger på möjligheten till systemintegration mellan befintliga system i 

Sjöfartsverket och andra som är intresserade av planeringsändamålen. 

 
Sustainable Inter-

Modal Chains 

(SIMC) 

RISE, Kvarken 

Ports 

2019-

2023 

2Mkr* Umeå Fede

rated 

Syfte: Skapar möjligheter för informationsutbyte mellan olika roller i 

transportkedjan med transportköparens perspektiv. 

 
Scandinavia - 

Mediterranean 

corridor 

YSDS (svensk 

part) 

2021-

2023 

- SE, FI, DK, 

central-

Europa 

Fede

rated 

Syfte: Huvudfokus ligger i att öka transparensen och spårbarheten inom logistiska 

leveranskedjor, gällande både first och last mile samt långväga transporter genom 

Finland, Sverige och Danmark. Detta ska uppnås genom osynlig dataintegration 

genom hela leveranskedjan som sammankopplar de olika aktörerna.  

 
RFID in Rail Trafikverket 2021-

2023 

4Mkr* Nationellt Fede

rated 

Syfte: Förbättra leveranskedjan genom användningen av läsare för identifiering och 

lokalisering av tågvagnar. Det går även att se vart i tåget respektive vagn befinner sig 

vilket underlättar lastning och lossning av gods. 

 
RRTCDM CLOSER 2020-

2023 

3,5Mkr* Jönköping, 

Nässjö 

Fede

rated 

Syfte: Skapa effektivare samarbeten mellan den intermodala terminalen, rederier, 

tågoperatörer och lastbilsoperatörer. Detta genom att skapa möjligheter till digitala 

samarbeten gällande prognostisering av tillgänglig kapacitet för att öka fyllnadsgrad 

hos tågpendlar. Det undersöks även hur delning av tåglistor kan effektiviseras med 

hjälp av digitala verktyg för att minska manuella åtgärder och säkerställa kvalitet. 

  
MMIS fas III CLOSER 2019-

2023 

5,8Mkr* Europeiskt Fede

rated 

 

 Syfte: Utöka omfattningen av tidigare demonstrationer till att inkludera fler aktörer 

och fler typer av datakällor för att utveckla en skalbar och "tillgänglig för alla" digital 

infrastruktur. Den syftar till att koppla ihop alla typer av organisationer involverade i 

transport- och logistikkedjor; offentliga eller privata, globala eller lokala. Plattformen 

ska möjliggöra för aktörer att dela information med varandra utan behov av 

integration, med hjälp av semantik och länkad data. 

  
OptiPort RISE, Kvarken 

Ports 

2019-

2023 

1Mkr* Umeå Fede

rated 

http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/7_Real_Time_Information_Services_RETIS.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/7_Real_Time_Information_Services_RETIS.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/library/item/1-4-ll-sustainable-inter-modal-chians-simc?highlight=WyJzaW1jIl0=
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/library/item/1-4-ll-sustainable-inter-modal-chians-simc?highlight=WyJzaW1jIl0=
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/3_CaaS_Brick_mortal_Home_delivery_ScanMed_final_Vedia_web.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/3_CaaS_Brick_mortal_Home_delivery_ScanMed_final_Vedia_web.pdf
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/trafik/identifiering-och-positionering-av-jarnvagsfordon-rfid/
https://bransch.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/trafik/identifiering-och-positionering-av-jarnvagsfordon-rfid/
https://closer.lindholmen.se/projekt/rrtcdm
https://closer.lindholmen.se/projekt/rrtcdm
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/8_Multi_Modal_Information_Sharing_III.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/8_Multi_Modal_Information_Sharing_III.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/15_OptiPort.pdf
http://www.federatedplatforms.eu/images/Library/FACTsheets/15_OptiPort.pdf
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 Syfte: Fokus är att optimera Kvarken Ports och Umeås hamnverksamhet för att möta 

morgondagens digitala logistiklösningar baserade på behov och krav från varuägare. 

 
Terminal Flow 

(BetTerFlow) 

RISE, Kvarken 

Ports 

2019-

2023 

2Mkr Umeå Fede

rated 

 Syfte: Effektivisera godsflödet mellan Sverige och Finland via Wasalinefärjan samt 

omlastningen mellan hamn och godstågterminalen Hillskär. 

  
B.E.A.st. – ELSA Trafikverket 2022-

2023 

3,5Mkr Nationellt Fede

rated 

 Syfte: Fokus ligger på att gemensamt etablera en väg framåt för applicerbar semantik 

och datautbytesmekanism av klimatdata för konstruktion och underhåll av 

infrastruktur för väg och järnväg.  

Shift2Rail 
Shift2Rail är en EU-plattform med syfte att flytta över godstransporter 

från väg till järnväg. Under 2022 startades Europes Rail vilket är 

fortsättningsprogrammet som överlappar Shift2Rail och där 

godstransporter på järnväg ytterligare förstärkts med flera aktörer och 

ökad budget. Första projektet inom detta nya program, som avser gods, är 

benämnt TRANS4M-R. 

I tabell 10 presenteras fyra identifierade projekt inom Shift2Rail.  

Tabell 10. Identifierade projekt tillhörande Shift2Rail 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
FR8RAIL III DB, Trafikverket 2019-

2022 

130Mkr EU Closer 

Syfte: Skapa engagemang för intressenter, främja järnvägsrelaterad forskning och 

innovation samt utveckla demonstrationsprojekt i intresserade medlemsländer. 

 
FR8RAIL IV DLR, 

Trafikverket 

2020-

2022 

180Mkr EU Closer 

Syfte: Vidareutveckla teknologier som tillståndsbaserat underhåll, automatkoppel, 

telematik och elektrifiering samt nya koncept för intelligenta vagnar och långa tåg. 

 
IMPACT-2 Trafikverket 2017-

2022 

70Mkr EU Closer 

Syfte: Fortsättning av IMPACT-1 och ska utvärdera hur Shift2Rail uppfyller de 

övergripande målen gällande järnvägssystemets prestanda. Innehåller bland annat 

olika arbetspaket gällande standardisering samt intelligenta fordons underhåll. 

 
PERFORMING-

RAIL 

Mälardalens 

Universitet 

2020-

2023 

13Mkr Västerås MDU 

Syfte: Minska risker för marknaden genom optimal trafikledning och 

järnvägssignalering med tågpositioneringsmetoder, och genom uppdatering av 

regelverk. 

 

http://www.federatedplatforms.eu/index.php/library/item/13-ll-terminal-flow-betterflow?highlight=WyJ0ZXJtaW5hbCIsImZsb3ciLCJ0ZXJtaW5hbCBmbG93Il0=
http://www.federatedplatforms.eu/index.php/library/item/13-ll-terminal-flow-betterflow?highlight=WyJ0ZXJtaW5hbCIsImZsb3ciLCJ0ZXJtaW5hbCBmbG93Il0=
https://beast.se/
https://beast.se/
https://closer.lindholmen.se/projekt/fr8rail-iii
https://closer.lindholmen.se/projekt/fr8rail-iv
https://closer.lindholmen.se/projekt/impact-2
https://www.mdu.se/forskning/forskningsprojekt/innovation-och-produktrealisering/performingrail


 

35 

Drive Sweden 
Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) med ca 150 

aktörer från näringslivet, myndigheter och akademi. Programmet leds av 

Lindholmen Science Park och finansieras av Vinnova, Formas och 

Energimyndigheten. Projekten i Drive Sweden utvecklar uppkopplade, 

delade och automatiserade transportlösningar. I Tabell 11 presenteras sju 

identifierade projekt tillhörande Drive Sweden. 

Tabell 11. Identifierade projekt tillhörande Drive Sweden 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
Färdplan Färingsö Sustainable 

innovation 

2022-

2023 

1,6Mkr10 Ekerö Drive

swed

en  

Syfte: Öka digitaliseringen och användandet av autonoma transporter i 

kollektivtrafiken på landsbygden. Efter identifiering av tillräckligt mogna teknologier 

ska ett pilotprojekt med resenärer genomföras. 

 
EVOLVE RISE 2022 4Mkr Nationellt Rise 

Syfte: Integrera autonoma transporter från olika aktörer för att dessa ska kunna 

verka gemensamt. Kommer genomföras på strategisk och taktisk nivå. 

 
VaVim Volvo 2022 - Nationellt Drive

swed

en  

Syfte: Ta fram modeller för att kunna genomföra verifiering och validering av 

självkörande fordon vid virtuella tester. 

 
Multi-Fleet 

Coordination and 

Collaboration - 

integrating vehicles 

and riders 

Veridict 

 

2022-

2023 

- Nationellt Drive

swed

en  

Syfte: Underlätta för bussoperatörer att dela resenärs- och fordonsdata och på så sätt 

skapa en digital samverkansplattform och därmed främja delad mobilitet. 

 
Datadriven styrning 

av mikromobilitet i 

det offentliga 

rummet 

Göteborgs stad 2021-

2022 

- Göteborg Drive

swed

en  

Syfte: Samla data från samtliga elsparkcykeloperatörer för att bättre planera trafiken 

och underlätta hur elsparkcyklar och övriga färdsätt kan komplettera varandra. 

 
Samverkande 

Autonoma 

Transporter (SAT) 

Hugo Delivery 2022-

2023 

4Mkr* Göteborg Drive

swed

en  

                                                           
10 Bidrag från Vinnova 

https://www.drivesweden.net/projekt-3/fardplan-faringso
https://www.drivesweden.net/projekt-3/fardplan-faringso
https://www.drivesweden.net/projekt-3/fardplan-faringso
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/evolve
https://www.drivesweden.net/projekt-3/vavim
https://www.drivesweden.net/projekt-3/vavim
https://www.drivesweden.net/projekt-3/vavim
https://www.drivesweden.net/projekt-3/multi-fleet-coordination-and-collaboration-integrating-vehicles-and-riders
https://www.drivesweden.net/projekt-3/multi-fleet-coordination-and-collaboration-integrating-vehicles-and-riders
https://www.drivesweden.net/projekt-3/multi-fleet-coordination-and-collaboration-integrating-vehicles-and-riders
https://www.drivesweden.net/projekt-3/datadriven-styrning-av-mikromobilitet-i-det-offentliga-rummet-0
https://www.drivesweden.net/projekt-3/datadriven-styrning-av-mikromobilitet-i-det-offentliga-rummet-0
https://www.drivesweden.net/projekt-3/datadriven-styrning-av-mikromobilitet-i-det-offentliga-rummet-0
https://www.drivesweden.net/projekt-3/samverkande-autonoma-transporter-sat
https://www.drivesweden.net/projekt-3/samverkande-autonoma-transporter-sat
https://www.drivesweden.net/projekt-3/samverkande-autonoma-transporter-sat
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Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 Syfte: Undersöka vad som händer när flera olika självkörande transportslag 

samexisterar i stadsmiljö för att på så sätt ta fram ett kunskapsunderlag som 

underlättar den långsiktiga planeringen av transportsystemet. 

 
SCAT (Safety Case 

for Autonomous 

Trucks) 

RISE 2020-

2022 

- Göteborg Drive

swed

en  

Rise 

Syfte: Bidra till nästa utvecklingsfas genom att systematiskt undersöka - både från 

juridiskt och tekniskt perspektiv – hur man säkert kan hantera fjärrassisterade 

fordon i blandad trafik och med högre hastighet. 

InfraSweden2030 
InfraSweden2030 är ett strategiskt innovationsprogram där Sveriges 

framtida transportinfrastruktur ska skapas genom gränsöverskridande 

samarbeten. Syftet är att transportinfrastrukturen ska anpassas för att bli 

smartare och mer hållbar (Vinnova, 2022b). I Tabell 12 presenteras två 

identifierade projekt tillhörande InfraSweden2030. 

Tabell 12. Identifierade projekt tillhörande InfraSweden2030 

Område Namn Koordinator Period Budget Plats 🌐 

 
Campus2030 KTH 2020-

2023 

3,8Mkr* Stockholm Vinn

ova  

Syfte: Skapa en digital tvilling av KTHs väginfrastruktur för att kunna utföra 

experiment och forskning gällande smart transport. 

 
PreMAT AstraZero 2022-

2024 

10,3Mkr
* 

Göteborg Vinn

ova  

Syfte: Besvara frågan hur det går att garantera att ett autonomt fordon aldrig lämnar 

ett fördefinierat fysiskt område och på så sätt öka säkerheten. 

 

  

https://www.drivesweden.net/projekt-3/safety-case-autonomous-trucks
https://www.drivesweden.net/projekt-3/safety-case-autonomous-trucks
https://www.drivesweden.net/projekt-3/safety-case-autonomous-trucks
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/safety-case-for-autonomous-trucks
https://www.vinnova.se/p/campus2030/
https://www.vinnova.se/p/campus2030/
https://www.vinnova.se/p/premat---prediktiv-monitorering-for-autonoma-transportfordon/
https://www.vinnova.se/p/premat---prediktiv-monitorering-for-autonoma-transportfordon/
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Befintliga tjänster – ett urval  
I denna del presenteras ett urval av nationella tjänster som använder ITS-

lösningar på olika sätt. Informationen kring flera av dessa tjänster 

kommer från den specifika tjänstens egen hemsida, eller från de externa 

experterna som själva arbetar med tjänsten. Tjänsterna som presenteras 

är sorterade efter de fyra prioriterade områdena och har som syfte att visa 

att det finns flera olika fullt implementerade tillämpningar av ITS, och att 

det kan användas i flera olika situationer.  

Prioriterat område I. Optimal användning av väg-, 

trafik- och resedata 
Antalet företag som erbjuder tjänster inom delad och 

kombinerad mobilitet ökar. Det finns exempelvis 

tjänster som samlar olika mobilitetstjänster, så som 

kollektivtrafik, lånecyklar och bilpooler på ett och 

samma ställe. Ett sådant exempel är EC2B. Tjänsten riktar sig till 

fastighetsaktörer, där de verksamma företagen och de boende i 

fastigheterna kan nyttja tjänsten genom att hyra, dela eller låna det 

specifika transportslag som passar för just deras resa. Genom att erbjuda 

cyklar och bilpooler blir de som nyttjar fastigheterna inte lika beroende av 

egen bil samtidigt som det kan finnas ekonomiska fördelar eftersom 

användarna bara betalar för den tid som de faktiskt använder 

transportslaget (EC2B, 2021). 

Tanken med tjänsten är att en fastighetsaktör tecknar ett samarbete med 

EC2B för att på så sätt erbjuda de olika mobilitetslösningarna till de 

verksamma i fastigheten. I grundutbudet ingår kollektivtrafik, cykelpool 

och bilpool, och planer finns på att lägga till ytterligare transportslag som 

exempelvis taxi. Användarna får sedan tillgång till de olika 

färdalternativen genom en app, där de får en överblick över vilka 

transportalternativ som finns till vald destination. De kan även välja om de 

vill betala för varje enskild resa eller om de vill teckna ett abonnemang. 

EC2B är idag tillgängligt i bostadsområden i Göteborg och Lund (EC2B, 

2021).  

Travis är en MaaS-plattform framtagen av Nobina technology, med en 

funktion att kombinera olika trafikslag och erbjuda betalning i en och 

samma app. Genom att undersöka ett stort antal färdmedel såsom buss, 

tunnelbana, cykel eller elsparkcykel kan Travis skräddarsy resan och 

erbjuda det smidigaste alternativet utifrån destinationen. Resenären kan 

se vad varje delresa kostar och hela betalningen sker sedan i appen 

(Nobina, u.d.).  

I appen går det även att se vart bussarna befinner sig, om det finns några 

störningar och om det finns andra alternativ ifall den skulle vara sen. 

Travis har tecknat samarbeten med flera olika aktörer för att kunna 

erbjuda deras resor och är idag tillgängligt i Stockholm genom SL och 
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Göteborg genom Västtrafik. Vidare har även samarbeten tecknats med 

elsparkcykelföretagen VOI och Tier samt taxibolag och biluthyrningsbolag 

(Nobina, u.d.).  

Nationell åtkomstpunkt är en tjänst som tillhandahålls av Trafikverket där 

utpekade aktörer inom transportsektorn kan publicera sin rese-och 

trafikdata. I ITS-direktivets beslutade delegerade akt A ställs krav på 

medlemsstater att tillhandahålla en nationell åtkomstpunkt. Enligt 

gällande svensk förordning är Trafikverket utpekad ansvarig. För att 

uppfylla kraven har en nationell webbsida skapats (Trafficdata, u.d.). 

Projekt Öppna Data är en tjänst för insamling, aggregering, konsolidering 

och distribution av harmoniserad kollektivtrafikdata via Trafiklab.se. 

Insamlad data skall även kunna länkas till Trafikverkets NAP i enlighet 

med EU Förordning 2017/1926 (Samtrafiken, 2020).  

Prioriterat område II. Kontinuitet i ITS-tjänster för 

trafikledning och hantering av godstransporter 
Freelway är en tjänst där kvarter och byalag, 

företagsnätverk eller städer och kommuner kan 

prenumerera på samåkning. Genom smart matchning 

kan lediga säten i organisationens fordonsflotta fyllas. 

Samma typ av tjänst finns även för varor och gods. 

Syftet är att minska kostnader och klimatpåverkan samt öka 

fyllnadsgraden. Tillsammans med Dalarnas kollektivtrafik (Dalatrafik) har 

tjänsten utvecklats ytterligare för att förenkla för personer på landsbygd 

och i glesbygd att använda kollektivtrafikens serviceresor (Freelway, u.d.).  

Projektet Digital vinter är ett trafikverksprojekt vars syfte är att samla in 

digital vinterväglagsinformation. Med hjälp av uppkopplade fordon samlas 

anonymiserad information om vägfriktionsdata in, tillsammans med tid 

och position. Informationen ger en unik kunskap om väglaget på de 

statliga vägarna och möjliggör bättre uppföljning av kontraktskrav för 

vägunderhåll (Trafikverket, 2021c).  

Volvos fordon, både personbilar och lastbilar, delar data med varandra 

genom moln-till-moln teknik. Denna teknik, som kallas Connected Safety, 

varnar förare om potentiella risksituationer längre fram på vägen. Genom 

att en varning skickas till fordonet 30 sekunder innan plats för faran har 

föraren möjlighet att sakta ner och undvika faran. Syftet är att göra 

trafiken säkrare (Volvo Car Corporation, 2022).  

Det finns tjänster som förser bilförare med information om var det finns 

laddstationer för elbilar. Ett exempel på en sådan tjänst är 

uppladdning.nu, där gratis information om var laddstationer finns har 

gjorts tillgänglig (uppladdning.nu, 2022). Ett annat initiativ, Nobil, samlar 

nordiska laddstationer. Detta tillhandahålls av Energimyndigheten i 

Sverige. Företag och kommuner kan anmäla var de har laddstationer för 
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att informationen om deras läge sedan kan bli tillgängliga för bilister 

(Nobil, 2021).  

Prioriterat område III. ITS-tillämpningar till stöd för 

trafikskydd och transportsäkerhet 
Digitala (eller lysande) vägskyltar har använts för att 

bättre leda trafiken. Med hjälp av dessa kan 

trafikanter informeras om trafiklägen längre fram, 

samt rekommenderade och tvingande hastigheter 

(Expressen, 2015; TSFS 2019:74). Denna typ av skyltar har redan varit i 

bruk under flera år, men främst i storstadsmiljö. Det finns även planer på 

att testa ett vidareutvecklat system som automatiskt kan ge information 

via digitala trafikskyltar. Detta kommer ske under de närmsta två till fyra 

åren på E4 Gävle-Söderhamn som idag har framkomlighetsproblem 

(Trafikverket, 2022d).  

Prioriterat område IV. Koppling av fordonet till 

infrastrukturen 
Einride är ett svenskt transportföretag som erbjuder 

frakt med intelligenta eldrivna lastbilar. Lastbilarna är 

uppkopplade och samlar in data som sedan kan 

användas av deras andra fordon om det skulle behövas 

vid senare tillfälle. Affärsidén bygger på att de säljer transporttjänster där 

utomstående aktörer kan välja att frakta sitt gods med hjälp av Einrides 

fordon (Einride, 2022).  
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Avslutning 
Omvärldsbevakningens metod med sökning och insamling digitalt samt 

via samtal med experter ger en bred bild av utvecklingen inom ITS-

området i Sverige. Däremot kan det inte med full säkerhet sägas att den är 

heltäckande. Näringslivets verksamhet är svårare att identifiera, speciellt 

när det kommer till finansiering. Information om teknisk utveckling 

tillkännagavs stundtals endast via pressmeddelanden av 

marknadsföringskaraktär i tidiga skeden. För att fånga näringslivets 

verksamhet kan kontakt med samverkansplattformar för myndigheter, 

akademi och näringsliv vara ett bra tillvägagångssätt för framtida 

omvärldsbevakningar på området. 

Av de 81 identifierade projekten/aktiviteterna som presenteras ligger 

tyngdpunkten på område II. Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning 

och hantering av godstransporter samt område I. Optimal användning 

av väg-, trafik- och resedata. Av de 107 kopplingar (både primära och 

sekundära) som gjort, står dessa två områden för 71 procent. 

Gränsdragning mellan områdena är svår och visar på den komplexitet som 

digitalisering ibland medför när den ska särredovisas. Kategoriseringen av 

projekt och aktiviteter har skett utifrån en subjektiv bedömning 

tillsammans med interna experter. Detta gör att vissa av projekten hade 

kunnat kategoriseras annorlunda då dessa bedömdes ha lika starka 

kopplingar till flera områden.  

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

redovisas flera projekt och aktiviteter inom mobilitet som en tjänst 

(MaaS). Området inkluderar även initiativ där olika typer av 

trafikrelaterad data samlas in och delas, exempelvis genom skapandet av 

plattformar för öppna data. Både offentliga och privata aktörer driver 

arbetet inom detta område.  

Under område II. Kontinuitet i ITS-tjänster för trafikledning och 

hantering av godstransporter redovisas majoriteten av projekten och 

aktiviteterna. Projekten och aktiviteterna är av bred karaktär, inom bland 

annat trafikledning/trafikstyrning, test av C-ITS-tjänster i Norden, 

utveckling av ITS-tjänster samt att ett flertal europeiska samarbeten 

redovisas.  

Under område III. ITS-tillämpningar till stöd för trafikskydd och 

transportsäkerhet redovisas ett fåtal projekt och aktiviteter, exempelvis 

inom geostaket. Område IV. Koppling av fordonet till infrastrukturen 

innehåller projekt och aktiviteter som inkluderar automatiserade fordon 

både för personresor och godstransporter, bland annat piloter som 

genomförs i verklig miljö. Även här redovisas flera europeiska samarbeten. 

En jämförelse med den rapportering som gjorde förra året (2021) visar att 

ett större antal projekt inkluderats i 2022 års redovisning (81 jämfört med 

73). Detta kan indikera att det i år finns fler aktiva projekt och aktiviteter, 
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men kan även vara ett resultat av svårigheten i att hitta information om 

vad som pågår inom ITS-området. Fördelningen mellan områdena är likt 

resultatet från förra året, med en majoritet av kopplingar i område I. och 

II.  

Bedömning av ett projekt eller en aktivitets teknologiska mognadsgrad 

utifrån TRL-skalan upplevdes som komplicerad och därför avgjorde 

interna diskussioner om ett projekt eller aktivitet skulle vara med eller 

inte. Som tidigare nämnt är det mycket svårt att utifrån en 

projektbeskrivning avgöra ett projekts teknologiska mognadsgrad. Då det 

dessutom tar tid för ett projekt att nå dit riskerar en för hård användning 

av TRL-skalan att sålla bort nystartade projekt. Det leder i sin tur till 

svårigheter i att undersöka vad som är aktuellt för tillfället. I framtiden, 

om mer projektinformation finns, skulle skalan med fördel kunna 

användas då det underlättar möjligheten att göra analyser. 

Ett urval av befintliga tjänster inom alla fyra prioriterade områden har 

redovisats. Dessa existerande tjänster är bland annat till för att underlätta 

mobilitet, exempelvis genom att kombinera trafikslag. Vidare finns det 

även tjänster för kommunikation av data mellan fordon, samt mellan 

fordon och infrastruktur. Det finns också tjänster som underlättar 

trafikstyrning med hjälp av digitala vägskyltar, vilket kan leda till ökad 

säkerhet.  

Baserat på rapporten från 2021 har detta arbete även inkluderat redan 

implementerade lösningar och tjänster med bäring på ITS-direktivet. Det 

finns en del tjänster tillgängliga idag, med fokus på bland annat delad data 

och kombinerade transporter. Det har dock kommit fram i litteratur och 

genom intervjuer att det i många fall är svårt att få forskning att bli 

implementerade lösningar i ordinarie verksamhet. Trots många projekt 

och mycket forskning inom ITS-området har det framkommit i samtalen 

med experterna att det är relativt få projekt som leder till faktiska tjänster 

och lösningar som används i praktiken. Experterna lyfter fram att vidare 

arbete behövs för att förstå anledningarna till detta och hitta vägar framåt.  

Flera anledningar lyfts fram av experterna till varför inte fler projekt blir 

implementerade tjänster. Bland annat att det finns ett kunskapsglapp 

mellan de som utvecklar projekt och de som realiserar dem. Det blir 

således svårt att på förhand se fördelarna med ITS-lösningar då det många 

gånger saknas effektsamband, vilket det inte gör med traditionella 

åtgärder. Vidare lyfts coronapandemin som en förklaring till att många 

projekt har dragit ut på tiden och därmed blivit svåra att realisera. Legala 

svårigheter och frågor rörande konkurrens mellan aktörer är andra 

orsaker som experterna lyfter till varför inte fler projekt leder till tjänster, 

speciellt för de tjänster som rör datadelning. 

Syftet med de delegerade akterna är bl.a. att komplettera en rättsakt för att 

kunna fastställa mer detaljerade bestämmelser. Av denna anledning skulle 

utformningen av de delegerade akterna kunna underlätta steget att gå från 
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ett forskningsprojekt till en färdig tjänst, då dessa exempelvis kan 

underlätta datadelningen mellan aktörer i ett land. Som tidigare nämnts 

ställs det krav i delegerad akt A att varje medlemsland ska tillhandahålla 

en nationell åtkomstpunkt där rese- och trafikdata ska publiceras. I detta 

fall har den delegerade akten en direkt koppling till färdig tjänst. Däremot 

går det inte att dra samma slutsats om de övriga tjänsterna som 

presenteras, då det med säkerhet inte kan sägas att dessa har tillkommit 

till följd av de delegerade akterna. Även fast det finns likheter mellan 

tjänsternas utformning och vad som står i de delegerade akterna. 

Syftet med att följa Sveriges aktivitet och framdrift inom ITS-området för 

att utgöra ett underlag för medlemstatsrapportering i enlighet med ITS-

direktivet har uppfyllts. Eftersom de identifierade och insamlade 

projekten och aktiviteterna är av betydelse för Sveriges framdrift kan 

generella slutsatser dras av resultatet. För att mer precisa slutsatser ska 

kunna dras måste resultatet sättas i relation till något annat, exempelvis 

med hjälp av KPI:er.  

KPI, eller nyckeltal, är ett sätt att mäta förändringar och göra jämförelser 

över tid. Detta är något som bland annat används i Sveriges 

medlemsstatsrapportering (Trafikverket, 2020) för att se skillnader i 

trafiken till följd av ITS. Exempel på KPI:er som används i rapporteringen 

är att mäta förändringar i restid mellan två destinationer till följd av en 

ITS implementering, eller hur stor del ITS-investeringar har av den totala 

väginvesteringsbudgeten. På liknande sätt skulle KPI:er kunna användas i 

framtida versioner av denna rapport för att lättare göra jämförelser och se 

förändringar. Bland annat skulle KPI:er gällande projekt kopplade till 

specifika områden eller projekt över en viss budget kunna användas. Som 

tidigare nämnts har detta inte varit möjligt i år på grund av bristfällig 

information.  
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