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- Urval av Sjöfartsportföljens projekt
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Katalogen finns på Trafikverkets hemsida
på sidan om aktuell forskning för sjöfart-
och luftfart
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www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-

innovation/aktuell-forskning/sjofart-och-luftfart/

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/forskning-och-innovation/aktuell-forskning/sjofart-och-luftfart/


Nästa års katalog?
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Antalet ansökningar ökar

I år finns det ett utrymme för 40 Mkr



Camilla Kindström
Nationell planerare färja och sjöfart

Magnus Henke
Programansvarig för sjöfartsprogramet
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FOI ansökningsprocessen för Trafikverket 

och Energimyndigheten



Allt börjar med Trafikverkets FOI-plan
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Allt börjar med Trafikverkets FOI-plan

Målsättning med Trafikverkets forsknings- och innovationsverksamhet

• Sverige skall ställa om till ett hållbart och tillgängligt transportsystem 

där ingen dör eller skadas allvarligt pga utsläpp, buller eller 

trafikolyckor och där transporterna är klimatneutrala. 

• Sverige eftersträvar ett transportsystem som är inkluderande, 

jämställt och bidrar till minskade sociala klyftor. 



Övergripande syfte för Sjöfartsportföljen

Transportsektorns samlade utmaning är att kunna möta en kraftigt 

ökad efterfrågan på transporter och samtidigt utveckla ett långsiktigt 

hållbart transportsystem. Sjöfarten har en nyckelroll för ett effektivt 

sammanhållet transportsystem i Sverige. Därför är det viktigt med 

förnyelse och effektivisering av transportsystemets alla delar, såväl 

beträffande sjöfartssystemet och dess komponenter som vad avser 

sjöfartens roll och funktion i ett sammanhållet transportsystem.

2020-03-189



Tema för Sjöfartsportföljen i FoI-planen

• Klimat och miljö

• Digitalisering och automation

• Sjösäkerhet och social hållbarhet

• Effektivare sjötransportsystem och infrastruktur

2020-03-1810



2020-03-1811
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Under 2020 har Trafikverket fyra ansökningsdatum då förenklad projektbeskrivning senast kan lämnas in:

• 28 februari 2020

• 30 april 2020

• 31 augusti 2020

• 30 oktober 2020

Trafikverket har som mål att fatta beslut om inlämnade projektförslag inom cirka tre månader från sista 

ansökningsdatumet. Projektförslag kan lämnas in enligt områden i aktuell version av Trafikverkets 

forsknings- och innovationsplan.

Skicka blanketten till trafikverket@trafikverket.se

Ansökningsdatum

mailto:trafikverket@trafikverket.se


2020-03-1813



14

Sjöfartsprogrammet

Energimyndigheten

Hållbar Transport

Magnus Henke

Anders Johansson
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Ansökningsprocessen hos Energimyndigheten

C

Energimyndighetens 
strategi 
Statsstödsregler
Kompletteringar
Bedömargrupp
Ekonomi


