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För att Trafikverket ska kunna behandla ditt projektförslag, samt följa upp beviljade projekt, samlar och sparar vi vissa
personuppgifter. Genom att lämna in ditt projektförslag ger du ditt samtycke till det. Mer information hittar du på vår
hemsida www.trafikverket.se.

PROJEKTTITEL

HÄNVISNING TILL TRAFIKVERKETS FOI-PLAN, ange FoI-portfölj och målområde som är aktuellt för projektet. 
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/forskning-och-innovation/lamna-forslag-pa-forskning/

FoI-portfölj:

Målområde/tematisk avgränsning:

PREL. TIDPLAN

Projektstart: ÅÅ -MM-DD

Projektslut:  ÅÅ -MM-DD

PROJEKTSAMMANFATTNING
Övergripande beskrivning av projektets syfte och mål
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METOD

Övergripande beskrivning av de metoder som projektet avser använda för att nå målen

PROJEKTETS FÖRVÄNTADE RESULTAT
Övergripande beskrivning av projektets förväntade resultat (konkreta leveranser och påverkan i transportsystemet)

SÖKANDES UPPGIFTER

Företag/organisation

Organisationsnummer

Adress

Projektledare/kontaktperson

E-post

Telefonnummer
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För att Trafikverket ska kunna behandla ditt projektförslag, samt följa upp beviljade projekt, samlar och sparar vi vissa
personuppgifter. Genom att lämna in ditt projektförslag ger du ditt samtycke till det. Mer information hittar du på vår
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BUDGETERADE KOSTNADER
Budget år

(i TKr)
Budget år

(i TKr)
Budget år

(i TKr)
Budget år

(i TKr) Summa
alla år
(i Tkr)

a) Söks från Trafikverkets FoI-medel

b) Söks från annan statlig finansiär (finansiär utöver
Trafikverket)

c) Söks från annan finansiär (finansiär som ej är annan
statlig eller Trafikverket)

d) Sökandes egen finansiering

Specificering av kolumn b-d
Kolumn          Finansiär

e) Fylls i av Trafikverket: interna kostnader (avser FoI-handläggare och
kostnad vid utförande i egen regi i Trafikverket)

f) Total summa som söks från Trafikverkets FoI-medel
inkl. interna kostnader (a+e)

Övrigt:
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TYP AV FORSKNING Kryssa i vilken typ det är:

Industriell
forskning

Planerad forskning eller kritisk analys, som syftar till att förvärva ny kunskap och nya
färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller tjänster, eller för att markant
förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster.

Experimentell
utveckling

Att förvärva, kombinera, forma och använda befintliga vetenskapliga, tekniska,
näringslivsmässiga och andra relevanta kunskaper och färdigheter med syftet att utarbeta
nya eller förbättrade produkter, processer eller tjänster.

Demonstration Arbete som syftar till att verifiera och visa upp en lösnings funktionalitet ur tekniskt eller
marknadsmässigt perspektiv

Projektet kräver data från Trafikverket
Ja

Nej

Beskrivning av nödvändig data:
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Referenser:
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