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Trafikverket forskning- och innovationsarbetet 

Inledning 

Trafikverkets forsknings- och innovationsarbete (FoI) formas efter den verksamhet 

Regeringen uppdragit åt Trafikverket att genomföra1. På det viset är FoI ett av verktygen för 

att nå uppsatta mål. FoI kan leda till förbättringar i närtid, men också förändringar av hela 

transportsystemet på sikt. All FoI utgår således från Trafikverkets uppgifter, såvida inte 

regeringen beställer något utöver det. Regeringen har i Trafikverkets regleringsbrev gjort en 

sådan beställning i form av forskning och innovation för minst 50 miljoner kronor inom 

sjöfartsområdet och minst 50 miljoner kronor inom luftfartsområdet. 

Trafikverkets FoI är tematiskt indelat i 9 st. FoI-portföljer. 

1 - Ett energieffektivt transportsystem 

2 - Väl fungerande resor och transporter i storstadsregioner 

3 - Effektiva transportkedjor för näringslivet – långväga gods och persontransporter 

4 - Robust och tillförlitlig infrastruktur 

5 - Mer nytta för pengarna  

6 - Trafikverket en modern myndighet 

7 - Strategiska initiativ 

8 - Sjöfartsområdet 

9 - Luftfartsområdet 
 

Portföljerna leds av en styrelse med representanter från Trafikverkets olika verksamheter 

och i förekommande fall (portföljerna 8 och 9) Sjöfartsverket, Luftfartsverket (LFV), 

Swedavia AB och Transportstyrelsen, styrelsen kan även adjungera externa personer. 

Årligen publicerar Trafikverkets ”Inriktning för Forskning och Innovation”, den beskriver 

Trafikverkets FoI-behov och önskade resultat från FoI-arbetet för varje portfölj. Projekt som 

svarar mot den inriktning som är beskriven för respektive portfölj och bedöms bidra till de 

önskvärda resultaten, kan antas under hela året av respektive portföljstyrelse, enligt nedan 

process: 

 

 

Trafikverkets forsknings- och innovationsprocess 

För att driva FoI så effektivt som möjligt arbetar Trafikverket både med nya lösningar i 

teknikens framkant och med färdiga och beprövade lösningar från andra länder som kan 

anpassas till svenska förhållanden. Vi samarbetar med andra problemägare eller 

                                                           
1 Trafikverkets instruktion 2 §: Trafikverket ska svara för forskning och innovation som motiveras av 

myndighetens uppgifter, följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och 

innovation inom transportområdet. 
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forskningsfinansiärer kring gemensamma områden och fokuserar på projekt som ger nyttor 

åt fler parter.  

 

Trafikverkets FoI-projekt spänner således över stora delar av innovationskedjan – från 

forskning, utveckling, demonstration till nyttiggörande och innovation. Översatt till en skala 

för mognad och tillämpning (enl. internationella TRL-skalan Technology Readiness Level) 

så ligger projekten mellan nivå 2 och 7, dvs. från tillämpad forskning till utveckling och test 

av system.  

 

Nyttiggörandet av projektens resultat sker oftast i mer verksamhetsnära situationer. Genom 

verksamhetsutveckling och genom upphandling av entreprenader. Både dessa delar av 

arbetet mot förnyelse och innovation är väl så kraftfulla som det som bedrivs inom 

Trafikverkets FoI-portföljer.  

Sedan 2013 pågår ett projekt med syftet att utveckla en modell för utvärdering och lärande 

inom den FoI som bedrivs inom utgiftsområde 22 (kommunikationer) och som finansieras 

av Trafikverket. Modellen fokuserar på fyra storheter: Hur relevanta är de projekt som 

startas i relation de utmaningar som transportsystemet och Trafikverket står inför? Hur 

effektivt bedrivs arbetet i de projekt som genomförs? Vilken kvalitet håller de resultat som 

kommer fram? På vilket sätt och vilken utsträckning nyttiggörs resultaten? Modellen har 

under 2015 testats i en pilot med ett 30-tal projekt.  

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Nyttiggörande

Demonstration

Utveckling

Forskning

Lansering och
industrialisering

Utveckling och 
test av system

Demonstration 
av lösningar

Utveckling 
av lösningar

Tillämpad forskning

Basforskning

TRL -skalan
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Bilden ovan visar en sammanställning av pilotens resultat. Trafikverkets relevansprövning 

av FoI projekt fungerar bra, oavsett om man ser till ett medelvärde för Piloten eller de 

högsta och lägsta projektens värden. När det gäller hur effektivt projekten bedrivs finns det 

möjligheter till förbättring, främst när det gäller styrning av projekten och uppföljning av 

resultat. Även när det gäller kvalitet i resultat behövs förbättring och enhetligare metoder 

för kvalitetsstyrning. Nyttogörandet behöver tydliggöras och planeras bättre. Trafikverket 

kommer under 2016 att påbörja implementering av den framtagna modellen för utvärdering 

och lärande av FoI. 

FoI engagemang EU   

En viktig del av Trafikverkets FoI verksamhet är olika engagemang inom EU – som 

exempelvis FP7/Horisont 2020 (EU:s ramprogram för Forskning och Innovation), CEF – 

Connecting Europe Facility - (tidigare TEN) och Europeiska Regionala Utvecklingsfonder. 

EU engagemang prioriteras och formas i enlighet med FoI verksamheten i stort och utgår 

från Trafikverkets uppgifter. FoI projekt inom EU:s ramprogram FP7/Horisont 2020 är 

direkt kopplade till FoI portföljerna. Den sammanlagda budgeten 2015 är cirka 70,0 

miljoner kronor och avser projekt som exempelvis SESAR, MonaLisa, ZeroVisionTool, 

Shift2Rail, Capacity4Rail, Foster Rail och övriga projekt.  

Sammanställning finansiell information 2015 

Omsättningen för FoI-projekten under 2015 var 472 miljoner kronor. Enligt Trafikverkets 

statistik fördelades pengarna på sammanlagt 557 projekt, varav 213 nya. Under året 

avslutades 270 projekt. På regeringens uppdrag beställdes projekt för 51 miljoner kronor 

inom sjöfartsområdet och 47 miljoner kronor inom luftfartsområdet. 

År 2015 
FoI Portfölj 

Åtgärdsbudget- 
kr 

Utfall - kr 

FoI portfölj 1 - Ett Energieffektivt transportsystem    17 000 000   18 047 000 
FoI portfölj 2 – Väl fungerade resor och transporter i 
storstadsregioner  

  25 000 000   28 230 000 

FoI portfölj 3 – Effektivare transportkedjor för näringslivet – 
långväga gods- och persontransporter 

  31 000 000   23 922 000 

FoI portfölj 4 – Robust och tillförlitlig infrastruktur   59 400 000   63 255 000 
FoI portfölj 5 – Mer nytta för pengarna   90 000 000 100 133 000 
FoI portfölj 6 – Trafikverket en modern myndighet   24 600 000   21 031 000 
FoI portfölj 7 – Strategiska initiativ  143 000 000 119 914 000 
FoI portfölj 8 – Sjöfartsområdet   50 000 000   50 951 000 
FoI portfölj 9 – Luftfartsområdet   50 000 000   47 039 000 
Totalt: 490 000 000 472 522 000 
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FoI portfölj 1 – Ett energieffektivt transportsystem 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Utvecklingen av ett energieffektivt transportsystem för att minska transporternas negativa 

klimatpåverkan är en av de största utmaningarna för alla väg- och järnvägsmyndigheter i 

världen. Kunskap och verktyg behöver utvecklas för att klimatmål och tillgänglighet ska 

kunna gå hand i hand. Den övergripande uppgiften är att nå de transportpolitiska målen. 

Koldioxidutsläppen från inrikes transporter domineras helt av vägtrafiken 

1. Energieffektiv planering  

2015 fanns inom målområdet 10 projekt för cirka 6 miljoner kronor som: 

 Hanterar åtgärdskostnader för förbättringsåtgärder för sänkt rullmotstånd. 

 Utvecklar verktyg (geokalkyl) för kostnads- och energieffektiv masshantering 

och förstärkningsbehov för användning i tidigare skeden. 

 Hanterar samband mellan beläggningstyper och klimat/energi. 

 Livscykelanalys i planering och projektering för att integrera klimatpåverkan 

och energianvändning från infrastrukturhållning i beslutsunderlag och 

kalkyler. 

 

2. Energieffektivt byggande och underhåll. 

2015 fanns inom målområdet 17 projekt för cirka 9 miljoner kronor som:  

 Metoder, nyckeltal och hållbarhetsbedömningar av infrastrukturprojekt med 

fokus på energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. 

 Upphandlingsmetodik för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. 

 Energieffektivisering av belysning på vägar och bangårdar. 

 Möjligheten att lagra solvärme eller nyttja geotermisk energi för 

halkbekämpning. 

 Vägutformningens och vägytans egenskaper i dess betydelse för trafikens 

energianvändning och klimatpåverkan. 

 

3. Energieffektiva fordon och transporter 

2015 fanns inom målområdet 6 projekt för cirka 3 miljoner kronor som: 

 Forskar kring nya bränslen. 

 Undersöker möjligheter till energimärkning av dubbade och regummerade 

däck. 

 Undersöker möjligheter att bidra till energieffektivisering inom 

trafikledningen. 

 Öka kunskap om utveckling av energianvändning för tågföring. 

 

Resultat  

Klimat och energikrav på infrastruktur 

Utförare: WSP Sverige AB 

FoI-projektet har tagit utgångspunkt i visionen att Trafikverket till 2050 ska ha en 

infrastruktur utan nettoutsläpp av klimatgaser. Mål till 2020 för entreprenader och 

materialinköp är 15 procent lägre klimatpåverkan och 10 procent lägre energianvändning 

2020 jämfört med 2015. Projektet har genomfört scenariobeskrivningar för reduktioner av 

klimatgasutsläpp samt genomfört intervjuer med utvalda aktörer för materialinköp och 

investeringsprojekt. Det behövs differentierade kravnivåer för olika typer av 
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investeringsprojekt, t.ex. ”normal väg”, byggnadsverk, tunnlar etc. Entreprenörer och 

materialleverantörer förordar incitament. För underhåll är kunskapsnivån om utgångsläge 

för verksamhetens klimatbelastning lägre än för övriga delar. Där behövs inledningsvis ett 

arbete för att kartlägga detta bättre. För underhåll av väg domineras klimatpåverkan av 

saltanvändning (50 %), beläggningstillverkning (30 %) och fordonsdrift (20 %). 

 

Minskat rullmotstånd, MIRIAM 

Utförare: VTI 

Rullmotstånd påverkas av bl.a. vägytans egenskaper, fordonshastighet och vått väglag på 

rullmotståndet. Projektet har studerat total material- och energianvändning och 

beläggningsunderhåll i ett LCA-perspektiv. En slutsats är att det kan vara energieffektivt att 

välja en mer energikrävande underhållsmetod om det leder till lägre trafikenergi.  Det har 

visat sig att små variationer i underlagsmaterialet kan påverka rankingen av alternativen. 

Järnvägens energiförbrukning 

Utförare: ÅF Infrastrucure AB 

Moderna tågsätt förbrukar mindre energi än äldre (25 – 30 % lägre), trots högre hastigheter 

och kortare restider. Detta beror av en successiv ändring av fordonsflottan till modernare 

tågfordon, lägre gångmotstånd, återmatning, bättre utrymmesutnyttjande – fler 

platser/tågmeter, högre verkningsgrad i banmatningssystemet. Energianvändningen 

påverkas av tågfordonsrelaterat, banmatningssystemet, trafikrelaterat samt stationär 

tågvärme. 

OPTIMASS 

Utförare: Luleå Tekniska Universitet 

Jord- och bergmassor från undermarksbyggande – Massor med möjligheter. I projektet 

studeras utvecklad affär, metod- och verktygsutveckling, samverkan och förhållningssätt 

samt integrerad materialförvaltning. En slutsats i projektet är att beställare bör ”äga” sina 

överskottsmassor i högre utsträckning, massbalans i regional skala kräver planering av 

massor redan i tidiga skeden. Masshantering bör samordnas över större geografiska 

områden mellan entreprenörer och tillsynsmyndigheter. 

SP - Trafikkompenserad luminansmätning 

Utförare: SP Tekniska Forskningsinstitut AB 

Mätningar av vägytans luminans kommer att ge värdefull information till den nya 

generationens styrsystem för gatubelysning. Genom projekt ”Trafikkompenserad 

luminansmätning” kommer ny (video)teknik kunna tillämpas för adaptiv väg- och 

tunnelbelysning på ett nytt energieffektivt och trafiksäkert sätt, en teknik som ännu inte 

finns på marknaden. Projektet en språngbräda för vidare utveckling inom området 

internationellt. 

Projektet har en inriktning mot trafikens påverkan på vägbanans luminanser i olika 

väderförhållanden med olika densitet på trafiken. Det görs även mätningar och 

uppföljningar på tunnlars entrézoners slöjluminanser med videoteknik. 

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är KTH Kungliga Tekniska 

högskolan, Energiforsk AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, VTI Statens väg- och 

transportforskningsinstitutet och LTU Luleå tekniska universitet.  
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Styrelse och Portföljledare  
Lars Nilsson Styrelseordförande 

Urban Jonsson Portföljledare 

Hanna Eklöf Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Hawzheen Karim Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll 

Åsa Lindgren Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Maria Nilsson Sponsor – Stora projekt 

Robin Edlund Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

 

Portföljen har genomfört 11 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 17 000 000 18 047 000 
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FoI Portfölj 2 – Väl fungerade resor och transporter 
i storstadsregioner 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Portföljen har tre målområden som består av sex programområden/inriktningar med direkt 

koppling till Trafikverkets strategiska utmaningar och mål inom väl fungerande resor och 

transporter i storstadsregionerna.  

1. Trafikverket ska bidra till att bättre nyttja infrastrukturen:  

2015 fanns inom målområdet 36 projekt för cirka 17,5 miljoner kronor som: 

Förbättra trafikledning och trafikinformation i väg och järnvägssystemet 

 Integrera transportfrågor i stads- och regionutveckling 

 Minskat buller och minskade utsläpp av partiklar i storstäder (buller, 

luftföroreningar, vibrationer, hälsa) 

 Förbättrad och effektiv citylogistik 

2. Trafikverket ska bidra till att förbättra kapaciteten och tillförlitligheten 

i kollektivtrafiken 

2015 fanns inom målområdet 7 projekt för cirka 4,3 miljoner kronor. 

 

3. Trafikverket ska underlätta för människor att gå och cykla (gång 

respektive cykling)  

2015 fanns inom målområdet 15 projekt för cirka 6,4 miljoner kronor. 

Resultat  

 

Trafikledning och trafikinformation:  

 

GOTRIS 

Utförare: Viktoria Swedish ICT 

GOTRIS har syftat till att utveckla en plattform och genomföra en demonstration av co-

modal trafikstyrning för trafiken på och över Göta Älv. Genom att samla alla aktörer och låta 

Järnväg, Sjöfart och Vägtrafik dela information och tjänster i ett River Information Service 

(RIS) system för Göta Älv, demonstreras hur Vänern och Göta Älv sjöfarten kan styras vid 

passager av broar och slussar, så att störningar på väg- och järnvägstrafik kan minimeras, 

samtidigt som fartygstrafiken optimeras.  

 

Efter projektets avslutande, stängdes demo-miljön ner. Driftkostnaderna var inte försvarliga 

innan ett beslut (starka indikationer) på en investering i slussarna vid Trollhättan var gjord. 

Vidare utveckling av ett system för trafikledning av trafiken längs och tvärs Göta älv bedrivs 

som ett deluppdrag inom ÅVS för Vänerstråket. Ett delområde i detta är arbetsgrupp för 

Trafikledningssystem, och denna gruppering har bildats för att så småningom realisera 

valda delar av de resultat som genererades i GOTRIS II projektet. En överlämning från 

projektet till arbetsgruppen genomfördes under våren 2015. 
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Integrera transportfrågor i stads- och regionutveckling: 

 

Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar 

stadsutveckling  

Utförare: KTH 

Ett särskilt grattis till Trafikverkets nyblivne doktor, Mathias Wärnhjelm, som studerat 

Konsekvenshantering av trender i handel och service för en hållbar stadsutveckling. Detta 

projekt har fokuserat på framtagandet av kunskap kring handelns och servicens samspel 

med övrig markanvändningsplanering i staden. Lösningar på utveckling av 

handelsetableringar i tätort har diskuterats; istället för att etablera externa handelsområden 

vilka ligger utanför tätorten och har hela tätorten som upptagningsområde så etableras 

stadsdelsgruppscentra så att de matar delar av tätorten. Dessa ligger då i stadsdelarna, kan 

möjliggöra minskat bilberoende och tillfredsställer i så fall kravet på ett hållbart 

transportsystem. Ett mål med projektet var att studera denna lösning jämförd med andra, 

och dess konsekvenser på trafikarbetet. En implementering är som underlag för 

framtagandet av Utgåva 3 av ”Trafik för en attraktiv stad”, TRAST. Resultatet presenteras i 

doktorsavhandlingen: ”Hållbara inköpsresor – Stads- och handelsutveckling i samverkan”. 

 

Buller, luftkvalitet, vibrationer/stomljud, hälsa: 

 

Bullerdämpande beläggning 

Utförare: Trafikverket 

Bullerdämpande beläggning brukar få problem med dålig livslängd och snabbt 

försämrad bullerdämpande effekt. Nya metoder som testats vid Provvägsförsök på 

E4 Huskvarna har dock visat på en positiv utveckling för båda dessa aspekter. 

Fyra provsträckor användes med inriktning på: 

 Stålslagg (TRV har även deltagit i Vinnova-finansierat projekt där VTI 

genomfört ett stort antal undersökningar med stålslagg) 

 Förhöjd bindemedelshalt 

 Försegling första hösten 

 Försegling både första och andra hösten 

 

VTI:s bullermätningar visar på en god kvarstående bullerreduktion under en serie av år. 

Utifrån resultaten från provvägen har ett antal krav ändrats i Trafikverkets regelverk för 

bitumenbundna lager, TDOK 2014:0 529, version 2. Nya krav på bindemedelshalt och 

hålrumshalt samt avrinning av bindemedel har införts 

Tröskelvärde för sömnstörning av vibrationer från tågtrafik 

Utförare: Arbets och miljömedicin, Göteborgs Universitet  

Projektet har fördjupat kunskapen om vid vilken lägstanivå (tröskelvärde) fysiologiska 

reaktioner uppträder. Syftet var att få fram mer kunskap om hälsostörning kopplat till 

vibrationer från trafik. Vi ville särskilt öka kunskapen kring de nivåer som idag utgör 

riktvärden för Trafikverket samt vid vilken nivå fysiologisk reaktion vid sömn uppstår. 

Utfallet blev att statistiskt säkrad fysiologisk reaktion uppstod först vid 0,4 mm/s vägd rms, 

vilket enligt våra dåvarande riktlinjer utgjorde nivå för övervägande av åtgärd. Detta 

användes tillsammans med andra argument för att behålla detta värde i den nya riktlinjen 

som började gälla 1/1 2016. 
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Citylogistik: 

 

Effektiv lokalisering av utlämningsställen 

Utförare: KTH och WSP Analys & Strategi 

Projektet tar fram en statistisk modell för att modellera- kunders resmönster och val av 

transportsätt till utlämningsställen. Syfte är att optimera antal upphämtningspunkter, 

oavsett om det vore DHL eller PostNord som levererar, för minsta möjliga körsträcka (med 

bil) både för transportör och slutkund. Preliminära resultat visar på en betydande teoretisk 

körsträckeminskning (uppåt 20 %) på totalen både för transportör och slutkund om man 

flyttar ett relativt fåtal utlämningsställen. Fortsatt arbete innan en slutrapport är klar är att 

föra dialog och kvalitetssäkra resultaten med PostNord och DHL. 

Kostnad-nytta-analys vid införande av offentlig samordnad varudistribution 

Utförare: DTR Digital Transportation Routing AB 

Projektet har tagit fram en kostnads-nytta modell som ger ett mätbart underlag för politiskt 

beslut som inkluderar både en företagsekonomisk resultaträkning i kommunen och de 

samhällsekonomiska vinster som idag inte medräknas som bokslutsposter (minskade CO2-

utsläpp och ökad effektivitet i varuförsörjningskedjan), där modellen kan accepteras av alla 

berörda parter inom en kommun. Datainsamling från Ystad, Simrishamn och Växjö 

kommuner är avslutad, bearbetad och har stämts av med resp. kommunala tjänstemän. 

Materialet sammanställs nu i rapportform och beräknas vara klart under mars månad. 

Kollektivtrafik:  
 

Bus Rapid Transit (BRT) 

Utförare: X2 Kollektivtrafik AB 

Bus Rapid Transit är ett koncept för kollektivtrafiken som innebär en snabb busstrafik med 

stor kapacitet. Tanken med detta koncept är att få en kapacitet som är jämförbar med 

spårburen trafik, men till en avsevärt lägre kostnad. Det handlar om att hitta möjliga 

åtgärder för infrastruktur, hållplatser och fordon. Trafikverket har tillsammans med andra 

aktörer deltagit i ett nationellt projekt kring BRT som syftar till att gemensamt hitta nya 

lösningar som kan leda till en utveckling av kapacitetsstark kollektivtrafik. Projektet har 

tagit fram två guidelines som beskriver kriterier, funktionskrav utveckling, design och 

organisation och som kan vara ett stöd för industri och offentlig sektor vid införandet och 

etablering av både svenska BRT-lösningar och modern spårväg. 

 

Gång och cykling: 

 

Hållbar tillgänglig cykling 

Utförare: Ramböll AB  

Projektet har tagit fram bättre grundvärden och rekommendationer för cykling med fokus 

på energi/lutning/stigning samt färd- och omkörningssikt. I projektet ingår både teoretiska 

studier och studier i fält. Projektet levererar resultat för användning i VGU.  

 

Trygga och säkra korsningspunkter mellan cyklister och fotgängare Utförare: 

Trivector Traffic AB  

Studie i Stockholm som ökar kunskapen och presenterar utformningsprinciper för att bättre 

hantera problematiska korsningspunkter utifrån ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. 

Målgrupp: alla som arbetar med stads- och trafikplanering, utformning och reglering samt 

trafiksäkerhet med fokus på tätortsmiljöer.  
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Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är VTI Statens väg- och 

transportforskningsinstitutet, KTH Kungliga Tekniska högskolan, WSP Sverige AB, 

MOVEA, Trivector, Tyrens, Ramböll och Viktoria Swedish ICT, samt utförare inom ramen 

för branschprogram/kompetenscentra: K2, CTR. 

Styrelse och Portföljledare  
Einar Tufvesson Styrelseordförande 

Gerd Åström Portföljledare 

Rami Yones Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Hawzheen Karim Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll 

Fredrik Friberg Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Mira Andersson Ovuka Sponsor – Stora projekt 

Kenneth Fridolin Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Mats Petersson Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Rikard Engström Strategisk utveckling 

Portföljen har genomfört 6 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 25 000 000 28 230 000 
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FoI Portfölj 3 – Effektivare transportkedjor för 
näringslivet – långväga gods- och 
persontransporter 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Syftet med portföljen är att genom ökad kunskap, utveckling och demonstration visa på 

möjligheter att förbättra förutsättningarna för godstransporter och personresor av betydelse 

för näringslivet. Portföljens resultat ska bland annat skapa förutsättningar för hållbara 

transport- och resekedjor med effektiva noder där respektive trafikslags fördelar nyttjas på 

bästa sätt. Resultaten ska också bidra till en fungerande marknad för transporttjänster, 

terminaler/depåer och för tjänster som erbjuds kopplade till dessa samt ett väl fungerande 

transportsystem för turist- och besöksnäringen. Portföljen är indelad i tre målområden, se 

nedan: 

1. Förbättra förutsättningarna för godstransporter på väg- och 

järnvägsnätet  

2015 fanns inom målområdet 23 projekt för cirka 19,0 miljoner kronor. 

2. Förbättra förutsättningarna för intermodala godstransporter 

2015 fanns inom målområdet 8 projekt för cirka 6,0 miljoner kronor. 

3. Förbättra förutsättningarna för näringslivets tjänsteresor och turist- 

och besöksnäringens utveckling 

2015 fanns inom målområdet 2 projekt för cirka 2,2 miljoner kronor. 

 

Resultat  

 Inom programområde 1 fanns 23 projekt/program 2015, varav åtta projekt startades upp 

under 2015. Här återfinns sex projekt med EU-finansiering som bl.a. handlar om att 

utveckla korridorer till Europeiska kontinenten, möjlighet att spåra gods, 

järnvägstransporter som kan attrahera tidskänsligt, lätt och högvärdigt gods 

järnvägskorridorer och nya tekniska fordonslösningar för lägre underhållskostnader för 

fordon och bana. Här återfinns också bärighetsprojekt inom både väg och järnväg.  

Digitaliseringsprojekt i form av BADA- Big Data Analytics som kommer ta fram de 

grundläggande byggstenarna som är nödvändiga för att ta nästa steg i utvecklingen av Big 

Data Analytics inom fordons- och transportområdet. Resultaten ska lägga grunden till hur 

open data ska hanteras i framtida digitala fordon och hur de kan kommunicera med 

infrastrukturen. Här återfinns även ett forskningsprogram för HCT- High Capacity 

Transport som ska ge utvecklad kunskap och demonstration avseende införande av fordon 

med högre kapacitet (längre och tyngre eller med ökad volym) än vad som används idag.  

Under året har vi även haft ett antal projekt som studerar rangerbangårdar och hur dess 

framtida utvecklingsbehov ser ut. Nedan redovisas två projekt; Framme och Pragge. 

Analys av framtida vagnslasttrafik (Framme) 

Utförare: KTH Kungliga Tekniska högskolan 

Projektet startade mot bakgrund av att godsbangårdarna har ett stort underhållsbehov. 

Frågan är om de ska återställas i ursprungligt skick eller om de ska utformas annorlunda än 
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idag för det framtida behovet. Det finns enkelt uttryckt tre typer av godsbangårdar; 

rangerbangårdar med rangersystem, utan rangersystem och övriga bangårdar. Den kanske 

största investeringen gäller rangerbangårdar med rangersystem där det bara i 

Göteborg/Sävenäs finns ett underhållsbehov på ca 1,4 Mdr kr. För att kunna göra en bra 

bedömning av det framtida behovet och därmed konfigurationen av godsbangårdarna 

behövs prognoser nedbrutna på järnvägens produkter.  

Resultatet av studien visar att med den prognosmetod som använts kommer behovet av 

rangering för åren 2030-2050 minska med ca 30 % jämfört med 2013 års nivå. Rapporten 

visar även effekter för den totala godstrafiken på järnväg, dvs. andelen systemtåg och 

kombitåg. Dessutom tar rapporten upp hur en delvis överföring av järnvägsvolymer från 

järnväg till väg påverkar utsläpp av växthusgaser. Delar av rapporten diskuterar hur 

enskilda bangårdar påverkas volymmässigt av förändringen som bygger på 

prognosresultatet.  

En utförarkonferens hölls i augusti månad med inbjudna gäster från järnvägsbranschen. 

Resultatet av studien används som underlagsmaterial i vidare diskussioner med branschen 

och internt Trafikverket för vidare inspel till nästa nationella plan. 

Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad vagnslasttrafik 

2020-2040 (Pragge) 

Utförare: SICS Swedish ICT AB 

Syftet med Projekt Pragge är att undersöka möjligheterna att ta fram en vetenskapligt 

underbyggd principmodell för analys av olika godstrafiktypers behov av spår på en 

godsbangård. I Pragge har Sävenäs rangerbangård fungerat som pilotbangård. Den 

bakomliggande problembilden för Sävenäs rangerbangård är att kombiterminalen i 

Gullbergsvass behöver flyttas då marken skall användas på annat sätt. Huvudalternativet är 

att flytta kombiterminalen till Sävenäs, innanför den nuvarande rangerbangården. 

Utföraren har med data från branschen analyserat arbetet på en rangerbangård. Sävenäs har 

använts som ett pilotfall. Modellen bearbetar sambandet mellan ankommande tågs vagnar 

och dess vidare destination. Beräkning kan sedan ske av det merarbete som måste ske pga. 

att spåren för varje riktning inte är tillräckliga vid varje givet tillfälle. Merarbetet, som 

beskrivs som omdrag över rangervall, kan sedan beräknas och med detta data kan antalet 

spår i bredd på bangården beräknas. Inget givet samband mellan antal vagnar över vall har 

konstaterats. Det är snarare sambandet mellan tågens ankomst- och avgångstider 

tillsammans med kopplingarna mellan vagnarnas transportdestinationer som har betydelse.  

Modellen kan användas för alla rangerbangårdar under förutsättning att relevant data kan 

erhållas. En utförarkonferens hölls i augusti.   

Inom programområde 2 fanns 8 projekt under 2015, varav ett är nystartat. Även här 

återfinns arbetet med korridorer mot kontinenten, både ur perspektivet gröna och 

intermodala. Inom området gröna korridorer finansieras även en doktorand som forskar på 

managementstruktur och planeringssamverkan.  Det finns även andra EU-projekt som 

syftar till att utveckla järnvägens förmåga -kapacitet - inom områdena infrastruktur, 

trafikledning samt godstransport. Under 2015 har arbete även skett kring att starta upp 

Shift2Rail där IP5 (Gods) har bäring mot portfölj 3. 
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Inom programområde 3 fanns 2 pågående projekt 2015 men ytterligare tre projekt är under 

uppstart. Projekten kommer att studera upplevelsevärden, sidofunktioner till 

höghastighetsjärnvägen samt marknadsöppnings effekter och konkurrens mellan 

upphandlad och kommersiell persontrafik.  

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är VTI, Lunds Universitet, 

Uppsala Universitet, Lindholmen Science Park AB, MariTerm AB, NetPort Karlshamn AB, 

Luleå Tekniska Universitet och Sweco Industry AB. 

Styrelse och Portföljledare  
Per Wenner Styrelseordförande 

Anna Knutsson Portföljledare 

Kristian Lorentzon Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Patrik Lundin Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll 

Maria Hallesjö Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Mats Kjellman Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Anders Berndtsson Sponsor – Strategisk utveckling 

Einar Tufvesson Adjungerad – Expertstöd, Strategisk utveckling 

 

Portföljen har genomfört 10 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 31 000 000 23 922 000 
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FoI Portfölj 4 – Robust och tillförlitlig infrastruktur 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Portföljens syfte är att möjliggöra effektiv, modern utformning med god gestaltning och 

dimensionering av robusta, tillförlitliga och miljöanpassade väg- och järnvägsanläggningar 

till lägsta kostnad utifrån vald kvalité och nedbrytning av trafik och klimat. Trafiksäkerhet, 

trafikledning, miljö och samverkan mellan fordon, infrastruktur och människa är viktiga 

komponenter för portföljens program och projekt. Portföljen är indelad i tre målområden 

och underliggande program enligt nedan. 

1. Robust väg- och järnvägsinfrastruktur  

2015 fanns inom målområdet 128 projekt för cirka 52,8 miljoner kronor som 

fördelar sig mellan nedan programområden: 

 Val av åtgärd/konstruktion för väg och bankonstruktionen (nybyggnad och 

förebyggande underhåll) för att minska störningar och LCC  

 Val av åtgärd/ konstruktion för byggnadsverk, kraftförsörjning och 

signalsystem (nybyggnad och förebyggande underhåll) för att minska 

störningar och LCC-kostnader.  

 Hållbar och landskapsanpassad väg- och järnvägsanläggning.  

 Ökad kunskap om föråldring och nedbrytningsprocesser av 

anläggningskomponenter. 

 Ökad kunskap om klimatpåverkan på anläggningen. 

 

2. Trafiksäkra vägar och järnvägar 

2015 fanns inom målområdet 20 projekt för cirka 6,4 miljoner kronor som 

fördelar sig mellan nedan programområden: 

 Utformning och effektivt underhåll för ökad säkerhet på väg och järnväg samt 

Samverkande system väg-/järnväg <-> fordon  

 Ökad säkerhet och minskad störning vid arbete på väg- och järnväg samt 

effektivt förebyggande av obehörigt spårbeträdande och suicidprevention  
 

3. Minimera trafikstörningar och hantera dem som ändå sker optimalt  

2015 fanns inom målområdet 4 projekt för cirka 3,5 miljoner kronor som fördelar 

sig mellan nedan programområden: 

 Minska Trafikledningens återställningstid efter trafikstörningar samt 

minimera konsekvensen av trafikstörningar genom förbättrad 

trafikinformation 

 Förbättra kommunikation inom Trafikledning, Trafikledning- interna aktörer 

samt Trafikverket- externa aktörer i samband med banarbeten. 

 Förbättra kommunikation inom Trafikledning, Trafikledning- interna aktörer 

samt Trafikverket- externa aktörer i samband med trafikstörningar. 

 Minimera trafikstörningar genom val av effektivare metoder under planering 

och utförandeskeendet av anläggningsarbeten. 
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Resultat 

Under 2015 har 134 projekt pågått inom ramen för portfölj 4. Av dessa projekt startades 69 

projekt under 2015. Av dessa nystartade projekt berör 53 projekt målområdet Robust väg- 

och järnvägsinfrastruktur och 13 respektive 3 projekt berör målområdena Trafiksäkrare 

vägar och järnvägar respektive Minimera Trafikstörningen. Under 2015 avslutades 25 

projekt. 

Flera av de pågående projekten under 2015 var demonstratorer som syftade till att 

demonstrera nya tekniker/metoder/produkter för att utvärdera effekter och nyttor som kan 

nås. Ett projekt som ska nämnas är BiFI som syftade till att demonstrera och utvärdera en 

ny tjänst för prognostisering av bärigheten på grusvägar med hjälp av avancerade 

klimatmodeller och fordonsdata. Projektet påvisar en stor potential för att minska tjälskador 

på grusvägar och ge underlag till skogsindustrin för att planera och leda sina transporter.  

Utförare: Trafikverket i samverkan med Svevia  

En annan demonstrator genomfördes som samverkansprojekt mellan Trafikverket och 

entreprenadbranschen och syftade till att identifiera, testa och utvärdera en maskin som 

med utvalda maskintillbehör under svenska förhållanden kan utföra ett slåtter med hög 

produktionskapacitet och god kvalitet. Målet med projektet var att öka produktivitet i 

anläggningsbranschen och minska trafikens störningar samt förbättra trafiksäkerhet för att 

uppnå en robustare och tillförlitligare infrastruktur.  Resultatet visade en stor 

effektiviseringspotential i form av en kostnadsbesparing på upp till 30 % och reducerad 

utförandetid med 35 %. En direkt effekt av projektet är en mycket bred användning av 

tekniken inom branschen. Projektet kan föregå som ett gott exempel för hur ett 

samverkansprojekt mellan Trafikverket och entreprenadbranschen med relativt enkla 

finansieringsmedel kan leda till stora effektiviseringseffekter genom en hög 

implanteringsgrad av resultatet. 

Ett antal förstudier utfördes under 2015 som syftade till att samla in underlag för att 

förändra eller uppdatera regelverk, göra omvärldsbevakningar för att skapa förutsättningar 

för att ta fram eller uppdatera nya metoder och modeller för planering, projektering och 

underhåll av transport infrastruktur. En av de förstudierna som har pågått under 2015 är ” 

Viltsäker järnväg - Utredning om olycksdrabbade sträckor och förslag till lösningar” som 

syftar till att skapa förutsättningar för testning av olika lösningar för att komma tillrätta med 

problemet med viltpåkörningar inom järnvägen. Den årliga samhällsekonomiska kostnaden 

för viltpåkörningar på järnvägen uppgår till 1 – 1,5 miljarder kr. De centrala projektmålen 

för viltsäker järnväg inkluderar:  

 att höja trafik- och driftsäkerheten på järnväg genom att minska antalet 

viltpåkörningar med älg, rådjur, ren, hjort, vildsvin m.fl. arter och 

medföljande relaterade kostnader  

 att förbättra kunskaper om viltpåkörningar och implementera förebyggande 

åtgärder i infrastruktur och fordon  

 att minska viltpåkörningsrisken längs några av de mest olycksdrabbade 

sträckorna i Sverige  

 att testa funktionalitet av faunapassager i plan  

 att utveckla och testa effekten av viltavvärjningsmetoder  
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Ett av områdena som man har haft större fokus på under 2015 är trafiksäkerheten för 

oskyddade trafikanter. Flera projekt med fokus på att förbättra utformning av gång- och 

cykelbanor samt för att förbättra underhåll har startats under 2015. Projektet ”Ny 

vinterväghållningsstrategi på gång- och cykelbanor” har pågått inom ramen för 

branschprogrammet ”Bana Väg för framtiden” (BVFF) som syftar till att testa en ny 

vinterväghållningsstrategi som går ut på att sopa och salta gång- och cykelvägar.  Projektet 

är ett av de projekten som syftar till att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och 

förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter.  Projektet ”Förlåtande asfaltbeläggningar för 

cykelvägar” startades också under 2015 inom ramen för BVFF med syfte att testa ett antal 

typer av mjukbeläggningar som tros leda till minskade allvarlighetsgrad för personskador på 

gång och cykelvägar.  

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är VTI Statens väg- och 

transportforskningsinstitut, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers Tekniska 

högskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Luleå Tekniska Högskolan, Linköpings 

Universitet, Swerea Swedish research AB, Karlstads Universitet och Semcon.  

Styrelse och Portföljledare 
Maria Krafft Styrelseordförande 

Hawzheen Karim Portföljledare 

Roger Johansson Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Stefan Kratz Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll 

Klas Hermelin Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Jan Ekström Sponsor – Stora projekt 

Jörgen Frohm Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Torbjörn Persson Expertstöd – Verksamhetsområde Investering 

Portföljen har genomfört 11 styrelsemöten under 2015. Under 2015 ha Maria Kraaft tillträtt 

som Styrelseordförande och Hawzheen Karim som Portföljledare. Jörgen Frohm har tillträtt 

som nya styrelsemedlem.  

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 59 400 000 63 255 000 
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FoI Portfölj 5 – Mer nytta för pengarna 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Projekten i portföljen är indelade i 4 målområden med tillhörande program enligt: 

1. Effektivare samt samordnad och trafikslagsövergripande planering 

2015 fanns inom målområdet 51 projekt för cirka 43,0 miljoner kronor som 

fördelar sig mellan nedan program: 

 Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och 

modeller  

 Planeringssystem 

2. Effektivare intern verksamhet 

Målområdet har ett antal projekt, men de redovisas under övriga målområden. 

Inom detta målområde har vi även sett att det finns måluppfyllelse genom projekt 

som finns i andra FoI portföljer bl.a. Portfölj 6 Trafikverket en modern myndighet. 

 

3. Ökad produktivitet i anläggningsbranschen  

2015 fanns inom målområdet 69 projekt för cirka 42,0 miljoner kronor som 

fördelar sig mellan nedan program: 

 Ökat industriellt tänkande i hela värdekedjan  

 Beskrivning, upphandling och uppföljning av infrastrukturens funktionalitet 

avseende kravställning och standardisering för produkter Programmet är 

uppdelat i funktionella produkter enligt; krav och kravhantering; 

Standardisering och Modularisering; FoI samverkan för ökad produktivitets- 

och innovationsutveckling. 

 Affärs- och upphandlingsformer för ett effektivt nyttjande av 

marknadsresurserna i projekt  

4. Styrmedel för effektivare nyttjande av transportsystemet  

2015 fanns inom målområdet 16 projekt för cirka 14,0 miljoner kronor som 

fördelar sig mellan nedan program: 

 Järnvägskapacitet planering och styrning av järnvägstrafik  

 Styrmedel för ökad nytta med transportsystemet  

Resultat  

Utveckling av samhällsekonomiska metoder och verktyg, effektsamband och 

modeller: 

Långsiktiga hälsoeffekter av daglig färd i vägtunnel 

Utförare: Umeå Universitet  

Sambandet mellan luftföroreningshalter och hälsopåverkan skiljer sig vid transport i 

vägtunnlar jämfört med exponering via omgivningsluft, pga. skillnader i exponeringstid och 

halter med mera. Vid riktvärdessättning för luftföroreningshalter bör hänsyn tas till både 

kortsiktiga, mer akuta effekter och en långsiktig påverkan på sjuklighet och förtida död. 

Projektets syfte är att ta fram ett beräkningssätt och beslutsunderlag i form av en relation 

mellan exponering och luftföroreningars långtidseffekter på hälsa, vilket gör att skydd mot 

långtidseffekter kan vägas in som ett komplement till skydd mot korttidseffekter. Syftet ska 

uppnås genom att beräkna hälsoeffekter utifrån underlag som tas fram av projektet 

Förbifart Stockholm. Umeå Universitet beräknar hälsokonsekvenser för trafikanterna i ett 

antal scenarier och tar fram förslag på komplettering av korttidsriktvärdet. 
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Planeringssystem: 

Landskap i långsiktig planering 

Utförare: Radar arkitektur & planering AB 

Projektet har utvecklat en metodik för hur miljöpåverkan på landskapet påvisas, värderas 

och hanteras i långsiktig planering av infrastruktur. Det arbetssätt som projektet tagit fram 

innebär att man planerar utifrån ett helhetsperspektiv på landskapets samlade värden 

istället för att se till de enskilda beståndsdelarna. Underlaget som tas fram är en integrerad 

landskapsanalys för regional planering och utveckling. Landskapsanalysen omfattar 

landskapets pågående omvandlingsprocesser, känslighet för förändring och potential för 

utveckling. Likaså infrastrukturens inverkan på, och samspel med det omgivande 

landskapet som underlag till planering, underhåll och utveckling av ny infrastruktur. 

Underlaget som tas fram kan användas i många finansieringssituationer typer av 

planeringsunderlag, liksom för målformuleringar och visioner. Några exempel på 

tillämpning av underlaget i projektet är dialog med externa parter i tidiga skeden, 

åtgärdsvalsstudier, miljöbedömning av nationell och regional plan, övergripande 

gestaltningsprinciper och leveranskvaliteter. 

 

Beskrivning, upphandling och uppföljning av infrastrukturens funktionalitet 

avseende kravställning och standardisering för produkter Programmet är 

uppdelat i funktionella produkter enligt; krav och kravhantering; Standardisering och 

Modularisering; FoI samverkan för ökad produktivitets- och innovationsutveckling: 

Bestämning av skjuvhållfasthet med avancerade metoder i praktiska 

tillämpningar 

Utförare: Geo Force AB 

Projektet syftar till att ge rekommendationer för hur rätt skjuvhållfasthet skall 

användas i respektive dimensioneringssituation. Främst med avseende på 

avancerade laboratoriemetoder som på senare år kommit mer till användning i takt 

med att allt större byggnadsverk och djupare schakter utförs. Projektet har utfört 

och sammanställt en internationell kartläggande enkät och studerat ett antal ”case” 

inom Sverige där dessa metoder använts. Analysen ligger till grund för utarbetning 

av rekommendationer för arbetssätt och metodik för att på ett optimalt sätt 

använda avancerade metoder. 

 

Affärs- och upphandlingsformer för ett effektivt nyttjande av 

marknadsresurserna i projekt: 

Incitamentsmodeller vid upphandling 

Utförare: KTH Kungliga tekniska högskolan 

Studier av incitamentsbaserade ersättningsformer kan användas och vad de kan ge för 

effekter. Resultatet av projektet har använts som ett delmaterial till att skapa en 

incitamentsmodell samt har arbetats in i ett annat större bredare projekt med 

rapportbenämning: ”Kvalificeringskrav, mervärden och incitamentsmodeller vid 

upphandling”.  
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Järnvägskapacitet planering och styrning av järnvägstrafik: 

 

Uppföljning och prediktion 

Utförare: Blekinge Tekniska högskola 

Projektet är en förstudie utförd av Blekinge Tekniska högskola. I projektet har data om 

förändringar av tågplanen från ett-årig tågplan till 24 timmar innan trafikstart studerats. 

Syfte är att utveckla och öka kunskaper om förändringar av tågplanen, samt att utveckla 

hantering, bearbetning och analys av data. Fallstudier har utförts av Värmlandsbanan och 

Södra stambanan för tågplan 2014. Projektet ger stöd till pågående utveckling av processen. 

Genom att få bättre kunskap och metoder för att hantera förändringar i tågplanen så kan 

tågplanens precision och kvalitet öka, samt processen effektiviseras. 

Styrmedel för ökad nytta med transportsystemet:  

Uppföljningsmetodik banavgifter  

Utförare: WSP Sverige AB 
Trafikverket har, inom ramen för ett regeringsuppdrag, redovisat en långsiktig plan för 

banavgifterna. Enligt planen ska avgifterna utformas som ett ekonomiskt styrmedel för att 

utveckla ett mer robust järnvägssystem, ett bättre kapacitetsutnyttjande och färre 

störningar. Det behövs en metod för att följa upp huruvida vår utformning av avgifterna 

leder mot dessa mål. Med start 2013 inleddes ett projekt med syfte att åstadkomma en 

systematisk arbetsmetod kring fastställandet och uttaget av banavgifter. I denna ingår att 

dokumentera och systematisera vem som ska göra vad i Trafikverket samt när detta ska ske 

och vilken information som behöver sammanställas för att kunna analysera om avgifterna 

fungerar som ekonomiskt styrmedel. Projektet har genererat två dokument. Det ena är en 

dokumenterad rutin för det löpande linjearbetet med banavgifter, tänkt som ett stöd för 

ledning och styrning av förvaltningsobjektet Planera trafik. Det andra är en marknadsanalys 

som beskriver hur effekterna av banavgifterna skulle kunna följas upp, särskilt med 

avseende på spårnedbrytning och kapacitetsutnyttjande. Båda resultaten bedöms bli 

användbara i Trafikverkets arbete med banavgifter. 

 
Styrmedel för kollektivtrafikens utveckling  

Utförare: VTI 
I samband med åtgärdsplaneringen för planperioden 2014–2025 identifierades styrmedel 

som en viktig och kostnadseffektiv åtgärdskategori enligt den planeringsmässiga 

fyrstegsprincipen. Samtidigt blev det tydligt i åtgärdsplaneringen att det råder osäkerhet 

kring hur styrmedel ska beskrivas, alltifrån vem som äger rådighet över olika styrmedel till 

deras effekter och potentialer. Därmed riskerar denna åtgärdskategori att få mindre 

utrymme i planeringen och i praktiska beslut om åtgärder. Projektet syftar till att bättre 

kunna beskriva vilka styrmedel som finns, inklusive deras effekter och potentialer, för att 

stärka denna åtgärdskategori i planerings- och beslutsprocesser. Vi har, bland annat av 

praktiska skäl, avgränsat projektet till att gälla kollektivtrafiken och hur styrmedel kan 

användas för att utveckla kollektivtrafiken. Resultatet är offentliggjort i rapporten Att styra 

mot ökad kollektivtrafikandel, K2 Research 2015:2. En central slutsats är att inget enskilt 

styrmedel automatiskt leder till effekter i form av väsentligt ökad kollektivtrafikandel. 

Istället framstår paket med samverkande styrmedel och åtgärder, inom och utanför 

kollektivtrafiken, som betydelsefulla. Ökad kunskap krävs om hur åtgärdspaket bör 

utformas; dels när det gäller effekter och potential dels när det gäller processer för att 

förbereda, besluta om och genomföra styrmedelspaket. Som ett led i att erhålla mer kunskap 

om integrerade ansatser med styrmedel och åtgärder föreslås att i ett fortsatt arbete studera 

städer som varit framgångsrika i att styra mot och bibehålla en hög kollektivtrafikandel.  

  



24 
 

Resultatet bedöms bli användbart i bland annat kommande åtgärdsplanering och i 

Trafikverkets interaktion med regionala kollektivtrafikmyndigheter.  

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är KTH Kungliga Tekniska 

högskolan, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut, WSP Sverige AB, Stiftelsen 

Bergteknisk Forskning, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Swedish Inst of Comp 

Science AB (SICS), Linköpings Universitet, Chalmers Tekniska Högskola AB, SWECO 

TransportSystem AB och Lunds Universitet. 

Styrelse och Portföljledare 
Sten Hammarlund Styrelseordförande 

Marie Fridolin Portföljledare 

Rikard Walfén TF Portföljledare från 201511 

Fredrik Lemon Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Stefan Kratz Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll (vikariat) 

Lahja Rydberg Forssbeck Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Bengt Åhlen Sponsor – Stora projekt 

Erika Hedgren Sponsor – Inköp och logistik 

Torbjörn Biding Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Peter Simonsson Adjungerad - Verksamhetsområde Investering  

Susanne Skovgaard Adjungerad - Verksamhetsområde Planering  

Elisabet Spross Adjungerad - Verksamhetsområde Planering  

 

Portföljen har genomfört 11 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 103 700 000 100 133 000 
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FoI Portfölj 6 – Trafikverket en modern myndighet 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Det krävs kontinuerlig utveckling av Trafikverket som myndighet för att kunna möta 

framtida krav. Trafikverkets förmåga till lyhördhet, nyskapande, helhetssyn och förmåga att 

samspela med andra är viktig för möjligheterna att på ett enkelt sätt, förstå omvärlden, 

utveckla och leverera efterfrågade tjänster till medborgare och näringsliv. Trafikverkets 

medarbetare verkar i ett delvis nytt landskap, komplexiteten i våra uppgifter ökar, vilket 

ställer stora krav på alla i organisationen. Förändringarna kommer att fortsätta, både inom 

och utanför Trafikverket, vilket innebär att flexibilitet, anpassningsförmåga och delaktighet 

är viktiga framgångsfaktorer. Utmaningen handlar om att utveckla kultur, ledning, styrning, 

kompetens och arbetssätt som ger Trafikverket goda förutsättningar att över tid kunna 

genomföra sitt uppdrag på ett engagerat, effektivt och innovativt sätt.  

Syftet med forsknings- och innovationsportföljen som skapats för att stödja utmaningen 

”Trafikverket en modern myndighet” är att genom ökad kunskap, utveckling och 

demonstration involvera vår omvärld i utvecklingen av nya produkter och effektiva tjänster. 

Detta är viktigt för att produkter och tjänster ska få en bra utformning och komma till 

användning, något som krävs för såväl en god effektivitet i uppdraget som nöjda kunder. 

Portföljen är inriktad på ett antal målområden som alla adresserar olika delar av 

utmaningen att vara - En modern myndighet i en föränderlig kontext. Viktiga områden 

handlar om ökad kunskap, utveckling av modeller och metoder för: 

 Kompetens-, lednings- och kulturutveckling för styrförmåga i en ny komplex 

verklighet,  

 Mötet med dem vi är till för och hur vi kan utveckla mötet och 

beslutsprocesserna tillsammans med dessa – genom modern teknologi och 

metoder för att vara en tillgänglig, öppen och transparent myndighet,  

 Förflyttningen från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare och de 

kulturella, kompetensmässiga respektive strukturella förändringar som följer 

av den förändrade rollen,  

 Kritiska efterfrågade egenskaper med stark påverkan på Trafikverkets och 

branschens attraktivitet och därmed förmåga att säkra nödvändig kompetens 

för att lösa sin uppgift,  

 Hantering av trender i det internationella arbetet som påverkar Trafikverkets 

förmåga att vara en aktiv och effektiv aktör på den internationella arenan,  

 Möta och tillvarata digitaliseringens möjligheter att lyfta Trafikverkets 

förmåga att nå sina mål, leverera kundnytta och samhällsutveckling.  

 Dialoger och utvecklad samverkan med medborgare, näringsliv och övriga 

samhällsaktörer. Fånga och dela information med 

tjänsteleverantörer/innovatörer initiering, integrering, implementering, 

uppföljning, utvärdering och lärande i olika tillämpningar av kundefterfrågad 

tjänsteutveckling.  
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Förväntat resultat under 2016-2018 

 En modell för utvärdering av och lärande i FOI-processen.  

 En modell för utvärderingar och vägval i det internationella arbetet.  

 Minst fem områden där tjänsteutveckling bedrivs i nära samverkan med 

medborgare, näringsliv och övriga samhällsaktörer.  

 Beslutsunderlag för kritiska vägval avseende Trafikverkets förmåga att:  

 behålla och attrahera kompetens till Trafikverkets 

kärnverksamheter  

 aktivt tillvarata digitaliseringens möjligheter i Trafikverkets 

kärnverksamheter  

 möta dem Trafikverket är till för i ett nära samspel med akademi, 

näringsliv och övriga samhällsaktörer  

Resultat 

Portföljen har under 2015 fortsatt arbetet med att i nära samspel med akademin hämta hem 

och bidra till utvecklingen av kunskapsläget inom ovan nämnda områden. Detta för att 

skapa en tvärvetenskaplig belysning av de förvaltningspolitiska utmaningarna. Vi behöver 

kunskap för att vara bra och hela tiden bli bättre på att vara en modern myndighet i takt 

med sin tid. Detta behov delar vi med hela offentliga sektorn. En offentlig 

sektor/statsapparat som idag verkar i ett allt mer öppet samspel med varandra och andra i 

ett större VI, ett värdenätverk som vi måste förstå och lära oss att agera inom för att vara 

framgångsrika.  

Vi ligger här i framkant då vår mångfacetterade ansats skapat något av ett värdenätverk i 

sig. I de öppna seminarier och workshops vi har fortsatt att genomföra under 2015 har 

intresset och deltagandet varit stort från såväl akademi, andra myndigheter, branschens 

intresseorganisationer som olika näringslivsaktörer.  

Vi står nu med en spännande, mer och mer samlad och delad bild av viktiga förutsättningar 

och utmaningar för att Trafikverket kontinuerligt ska kunna vara och utvecklas i rollen som 

en samhällsutvecklare - en Modern myndighet. Efter några års fokuserad satsning på 

portföljens uppdrag har vi börjat få ett genomslag och tillvaratagande av portföljens 

insatser. Några resultat handlar om: 

 Modeller och arbetssätt för att säkra ett effektivare och mer koordinerat 

utvecklingsarbete omfattande såväl FOI som verksamhetsutveckling.  

 Tjänster, tjänstelogik, tjänstekartor samt tjänsteutveckling och former för 

innovation och verksamhetsutveckling i värdenätverk. 

 Strategier och arbetsformer för generering och” orkestrering” av digitalisering.  

 Utvecklade former för ledarskap. 

 Styrning av, i och genom Trafikverket. 

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är Institutet för Personal- & 

Företagsutveckling, Södertörns högskola, IT-forskningsinstitutet Viktoria AB, Stockholms 

Universitet och WSP Sverige AB.  

  



27 
 

Styrelse och Portföljledare 
Rolf Lundgren Styrelseordförande 

Pär Karlsson Portföljledare 

Peter Eriksson Sponsor – Centralfunktion IT  

Daniel Bergström Sponsor – Centralfunktion Kommunikation 

Linda Åhlberg Sponsor – Centralfunktion HR 

Karl Johan Johansson Sponsor – Centralfunktion Ekonomi 

Torbjörn Bengtsson Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Patrik Lundin Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll  

Maria Ottoson Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Kent Olsson Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

 

Portföljen har genomfört 10 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 
2015 

Åtgärdsbudget- 
kr 

Utfall- 
kr 

 24 600 000 21 031 000 
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FoI Portfölj 7 – Strategiska initiativ 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Syftet med portföljen är att utveckla strategiska FoI-samarbeten, fånga upp viktiga 

strategiska utvecklingsbehov som inte täcks av övriga utmaningar, berör många utmaningar 

eller som går bortom den horisont vi överblickar idag. Det handlar i mycket om integrerade 

satsningar och utmaningarna bortom dagens utmaningar. Portföljen är indelad i fem 

målområden: 

1. Fordonsstrategisk Forskning och Innovation - FFI  

2015 fanns det inom målområdet projekt för cirka 79,0 miljoner kronor. 

2. En samlad inriktning på Trafikverkets järnvägsinriktade FoI  

2015 fanns det inom målområdet projekt för cirka 30,0 miljoner kronor. 

3. Utveckling bortom horisonten  

2015 fanns det inom målområdet projekt för cirka 3,0 miljoner kronor. 

4. Hänsynsmålen och en integrerad transportpolitisk målbild 

2015 fanns det inom målområdet projekt för cirka 2,0 miljoner kronor.  

5. Strategiska samarbeten inom FoI 

2015 fanns det inom målområdet projekt för cirka 6,0 miljoner kronor. 

Generellt förväntas att det trafikslagsövergripande perspektivet i större omfattning fått 

genomslag i portföljens balans. Fler projekt inom traditionellt järnvägs- eller väginriktade 

FoI-miljöer beaktar det trafikslagsövergripande perspektivet. 

Trafikverket har påverkat styrningen av FFI mot mer tillämpbara resultat för Trafikverket. 

Koordinering av de svenska FoI-miljöerna med järnvägsinriktning har lett till ökad nytta för 

Trafikverket och till tydligare kompetensprofil och förbättrad internationell konkurrenskraft 

för FoI-miljöerna. Fler projekt som hanterar och integrerar den samlade transportpolitiska 

målbilden har lett till bättre kunskap inom både Trafikverket och hos FoI-utförarna.  

Resultat  

Under året har ett stort arbete lagts på att etablera och utveckla Shift 2 Rail (S2R) och 

säkerställa att det skapar nyttor för Trafikverket. Stor vikt har lagts vid samordning 

internationellt inom S2R/Horizon 2020, samordning med externa utförare samt internt i 

Trafikverket. Under året har processerna för S2R och portföljarbetet samordnats. Nya 

projekt som utvecklar järnvägens attraktionskraft har formats.  

UPPSAMT 

Utförare: Ett samarbete mellan Trafikverket, tågoperatören Svenska Tågkompaniet, 

underhållsentreprenören Euromaint och Appear Networks Systems 

UPPSAMT (UPPkopplade och SAMverkande järnvägar och medarbeTare) bidrar till koll på 

anläggningen och proaktivt anläggningsunderhåll genom insamling av avvikelsedata från 

fordon i trafik, data som nu börjar etableras som ett komplement till mätvagns- och 

detektor-information. Även digital kommunikation med personal närmast resenär utprovas. 

Det första demoprojektet pågår. Redan nu laddas felkods-information från fordon i trafik 

upp i mätvagnssystemet, och personal inom anläggningsövervakning tränas i nya arbetssätt. 
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Projektet bidrar även till motivation hos fordonsägare, trafikföretag och entreprenörer, som 

kan leverera unik data och kommunikation om tillstånd, defekter, halka, etc., utifrån fordon 

och personal i trafik, dvs. branschsamverkan och ökad digitalisering.  

Den tunga lastbilstrafiken står för ungefär 85 % av alla fraktade ton i Sverige. Målet är att 

göra den oberoende av fossila drivmedel till 2030. Stora förhoppningar står till att elvägar 

kan bidra till detta mål. Under året har två förkommerisella demonstratorer av elvägars 

funktionalitet startats tillsammans med industriella aktörer. En vid E16 utanför Storvik och 

en vid Arlanda. I båda fallen testas konduktiva överföringsmetoder. Demonstratorerna är 

resultatet av en förkommersiell upphandling tillsammans med Energimyndigheten och 

Vinnova. Demonstratorerna är de största i Europa och omsätter sammanlagt knappt 200 

Mkr. Resultaten från dem kommer att tillsammans med ett nystartat forskningsprogram att 

ge underlag för fortsattsatta satsningar inom elvägsområdet. 

När det gäller autonoma fordon så är utgångspunkten samhällsutveckling, inte självkörande 

bilar. Trafikverket vill inom arbetet med Drive Me (ADEST/ADFE) få svar på de effekter och 

möjligheter som autonoma fordon kan ge. Utifrån våra frågeställningar och våra 

leveranskvaliteter studerar Trafikverkets projekt effektsambanden. Bland de effekter som 

förväntas kan nämnas ökad säkerhet, bättre förutsägbarhet om restider, effektivare 

användning samt mer yta för kollektivtrafik, gång, cykel eller grönområden. 

Portföljens FoI utförare 

Portföljens verksamhet utgår främst från Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) 

och strategiska samarbeten inom järnvägsområdet (Järnvägstekniskt Centrum JVTC) vid 

LTU, Järnvägsgruppen vid KTH och Charmec vid CTH). Styrning och uppföljning av dessa 

verksamheter sker huvudsakligen inom respektive samarbete. 

Styrelse och Portföljledare 
Bo Olsson Styrelseordförande 

Einar Tufvesson Portföljledare 

Marie Fridolin Sponsor - Verksamhetsområde Planering 

Pär Karlsson TF Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Ingemar Frej Sponsor – Verksamhetsområde Underhåll  

Johan Jonsson Sponsor – Verksamhetsområde Investering 

Maria Luisa Botella Sponsor – Stora projekt 

Göran Erskérs Sponsor – Verksamhetsområde Trafikledning 

Anders Berndtsson Strategisk utveckling 

Christer Löfving Strategisk utveckling 

Joakim Tiséus Vinnova (Adjungerad) 

 

Portföljen har genomfört 8 styrelsemöten under 2015. 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 143 000 000 119 914 000 
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FoI Portfölj 8 – Sjöfartsområdet 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Portföljen är indelad i sju olika prioriterade områden som är framtagna i samråd med 

branschens aktörer, akademin och myndigheter, genom interna och externa FoI-råd.  

1. E-Maritime: Digitala och elektroniska stöd för sjöfart och hanteringen av gods och 

information. 

2. Uthålliga maritima transporter och miljö: Miljömässig hållbarhet för 

maritima transporter, såväl nationellt som internationellt. 

3. Sjösäkerhet: Förändringsarbete mot en nollvision vad gäller sjösäkerhet - där 

människan står i centrum. 

4. Infrastruktur och teknik: Innovation och utveckling inom teknik och 

godshantering ombord, i hamn eller intermodalt. 

5. Vintersjöfart/arktiska frågor: Teknik, modeller och processer för 

effektivisering och säkring av sjöfart under vinterförhållanden. 

6. Sjöfartens externa förutsättningar inklusive inre vattenvägar (IVV): 

Aktiv bevakning av och förbättrad beredskap för förändringar i sjöfartens 

förutsättningar. 

7. Kompetens- och kapacitets-frågor: Nationell försörjning och utveckling av 

sjöfartssektorns kompetens. 

Portföljen satsar offentliga medel på FoI inom sjöfartsforskning, utveckling, innovation och 

demonstration som utgår från:  

 Triple Helix samverkan mellan näringslivet, myndigheter och akademin. 

 Fokus på begränsat antal områden.  

 Fokus på resultat och konkreta handlingar.  

 Säkerställa att offentliga FoI-medel kommer sjöfarten till godo och att 

finansieringsmöjligheter från EU tillvaratas.  

 Transparens och kvalitetssäkrad process.  

Resultat  

Sjöfartsverket har under året, via Trafikverkets budget, och genom en externt certifierad och 

kvalitetssäkrat process, beställt FoI projekt om MSEK51,3. Under 2015 handlade 

Sjöfartsverket 27 aktiva FoI-projekt inom sitt ansvarsområde. Verksamhet har pågått inom 

alla prioriterade temaområden. Samtliga Sjöfartsverkets uppdragstagare är förbundna via 

avtal att göra sina projektresultat tillgängliga för allmänheten via den nationella portalen för 

transportforskning, Transguide2.   

                                                           
2 http://www.transportportal.se/  

http://www.transportportal.se/
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Sjöfartsverket har bl. a. publicerat två omvärldsbevakningar, en fördjupat 

verksamhetsredovisning samt ett PM om utväxling av offentliga medel. Där redogörs för 

sjöfartens omedelbara och långsiktiga FoI-behov och nödvändiga utveckling samt 

hanteringen av offentlig finansiering av FoI inom sjöfartsområdet.3. Resultaten av flertalet 

av projekten bidrar även till det som ligger utanför Sjöfartsverkets ansvarsområde som t.ex. 

Trafikverkets övriga portföljer, Transportstyrelsen och Luftfartsverkets ansvarsområden för 

FoI, etc. 

Två projekt har under året, sett till deras omsättning, dominerat portföljen. MONALISA 2.0 

och Zero Vision Tool.  

MONALISA 2.0 avslutades i och med utgången 2015. Projektet som drivits under svensk 

ledning genom Sjöfartsverket hade 39 europeiska partners från 10 länder och en budget på 

24 miljoner euro. Projektet syftade bland annat till att definiera Sea Traffic Management 

(STM), ett koncept med inspiration från flygets SESAR-program. De informationsdelnings-

principer som utvecklas i STM leder dessutom till förbättringar: 

 Ökad förutsägbarheten vid ankomster och avgångar som möjliggör bättre 

planering för alla involverade parter; 

 Just-in-time-operationer genom bättre informationsutbyte inom och mellan 

hamnar och fartyg, möjliggör right-steaming; 

 Kunskapen om andra fartygs intentioner ger ökad situationsmedvetenhet, 

vilket optimerar resursutnyttjande och minskar risken för olyckor 

Bland MONALISA 2.0 projektets resultat kan nämnas cost-benefit-analyser som ett resultat 

av Sea Traffic Management-konceptet. Samhällsvinsten med Ruttoptimering, just-in-time, 

Port CDM och ökad säkerhet för olika geografiska delområden visas i rapportens tabell 10.1 i 

miljoner €/år.  

 

Arbetet för att förverkliga sjöfartens nollvision kring utsläpp och Nollvision kring olyckor 

fortsätter inom ramen för Zero Vision Tool (ZVT). Triple helix-plattformen ZVT har varit 

igång sedan 2011. Under 2015 har inom ZVT en kanslifunktion tillskapats för att utveckla 

servicen kring industriprojekt och EU-finansierade projekt inom ZVT. I det utåtriktade 

                                                           
3 http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/  

http://www.sjofartsverket.se/sv/Om-oss/Forskning-och-innovation/
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arbetet har steg tagits under 2015 för att tydligt inkludera den finansiella sektorn i ZVT:s 

arbete.  

ZVT har också vuxit lite internationellt såtillvida att CBSS (Council of Baltic Sea States) nu 

är med i ZVT-arbetet. EU-kommission ser gärna att ZVT tar ledning i arbetet att skapa 

finansiella mekanismer som stödjer sjöfartens "gröna omställningen". Fartyg har en 

livslängd på mellan 25 och 35 år innan de förnyas. Till ZVT finns kopplat en 

universitetsgrupp vars uppgift är att beräkna samhällsnyttan i industriprojekten. Dessa 

beräkningar skall göras i perspektiven luft, vatten, säkerhet/risk, överflyttning av gods 

mellan trafikslagen samt arbetstillfällen. De beräkningar som gjorts under 2015 visar på en 

tydlig samhällsnytta då investeringar görs i alternativa bränslen. Ett exempel är ett fartyg 

som nu drivs på LNG (naturgas), där den beräknade samhällsnyttan uppgår till ca 1 Miljon 

EUR/år. Detta visar att stödja omställningsarbetet inom sjöfarten har en direkt återkoppling 

till samhället och är i förhållande till andra trafikslag ”en lågt hängande frukt".  

Portföljens FoI utförare 

Viktiga utförare och samarbetspartners har bl. a varit Sjöfartsverket, Swedish Sustainable  

Shipping AB, SSPA, SMHI, Luftfartsverket, Svensk Rederiservice AB, KTH, Lighthouse –  

Chalmers, LFV, SMHI, Chalmers, SSPA, Linnéuniversitetet, Viktoriainstitutet och Luleå  

Tekniska Universitet. 

Styrelse och Portföljledare 
Anders Berndtsson Styrelseordförande – Trafikverket  

Jessica Hjerpe Olausson Portföljledare – Sjöfartsverket (fram till 201507)  

Niklas Hermansson Sponsor - Verksamhetsområde Planering  

Göran Rudbäck Sponsor – Sjöfartsverket  

Peter Fyrby Adjungerad – Sjöfartsverket 

Lisa Sakharnykh Adjungerad – Sjöfartsverket 

Karin Nordenö Sponsor – Transportstyrelsen 

Örjan Ellström Adjungerad – Transportstyrelsen (fram till 201507) 

Charlotte Billgren Adjungerad - Transportstyrelsen 

 

Portföljledarposten var vakant under hösten efter att Jessica Hjerpe Olausson slutat sin 

tjänst hos Sjöfartsverket. Portföljen genomförde 3 styrelsemöten under våren 2015.  

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 50 000 000 50 951 000 
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FoI Portfölj 9 – Luftfartsområdet 

Inriktning och förväntade resultat av pågående projekt 

Portföljens övergripande inriktning beslutades våren 2015. Året innan, som var portföljens 

första, arbetade man utifrån generella antaganden om luftfartens behov av forskning. 

Portföljstyrelsen träffades i workshopform och arbetade utifrån bred kompetens och med ett 

brett perspektiv fram tre målområden som sedan ytterligare förfinades i ett antal program.  

1. ATM (Air Traffic Management) 

2015 fanns inom målområdet 6 projekt för cirka 39,1 miljoner kronor. 

Inom område ATM emotses forskning som ökar kapaciteten i luftrummet och 

särskilt i den flygplatsnära område där starter och landningar sker. Att skapa 

effektiva trafikflöden ger vinster för såväl operatörer, kunder och miljö. Och givetvis 

måste det ske med bibehållen eller ökad säkerhet. Även möjligheten att öka 

kapacitet genom utveckling av flygtrafiklösningar på marken och i nödvändig 

infrastruktur prioriteras i portföljen. Ett annat område som tilldelas medel för 

forskning är bullerpåverkan på flygplats och i dess omgivning. 

2. Flygplats 

2015 fanns inom målområdet 8 projekt för cirka 8,4 miljoner kronor. 

Målområde flygplats bryts ner i samma begrepp som ATM men fokus flyttas från 

flygtrafikledning i luften och på marken till markinfrastruktur och terminaler. Det 

kan till exempel handla om resenärernas flöden, drift och underhåll av banor och 

utrustning samt informationsåtgärder. Inom området finns också utrymme för 

forskning kopplad till in- och utflygningssystem. Inom miljöområdet finns behov av 

forskning för att reducera buller från markkörande fordon (industribuller) och 

utveckling av drift- och underhåll. 

3. Luftfart och samhälle 

2015 fanns inom målområdet 4 projekt för cirka 1,0 miljoner kronor. 

Målområdet är finansieringsmässigt det minsta, men kan komma att innebära 

många intressanta initiativ från utförare. Behoven definieras i två program där det 

första fokuserar på människan i luftfarten och det andra berör luftfartens plats i 

samhället som möjliggörare. 

Resultat  

Finansiering genom portföljen har under 2015 möjliggjort forskning inom samtliga 

målområden styrelsen definierat. Kontakt har etablerats med Vinnova samt det strategiska 

innovationsprogrammet Innovair.  

Luftfartsportföljens uppdrag är större än det som definieras genom Trafikverkets strategiska 

utmaningar. Luftfartsportföljen kan alltså finansiera forskning inom luftfartsområdet som 

ligger utanför Trafikverkets egentliga uppdrag och därför är utmaningarna inte direkt 

applicerbara på de projekt som exemplifieras nedan. Eftersom luftfartsportföljen är relativt 

ny har inte många projekt hunnit avsluta och exemplen nedan tar även upp pågående 

forskning. 
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Centrum för hållbar luftfart 

Utförare: KTH – Kungliga Tekniska högskolan 

Trafikverket och KTH har skapat ett centrum för hållbar luftfart för att möjliggöra 

samordnad svensk forskning kring flygets miljökonsekvenser, särskilt buller. Centret 

tilldelas fem miljoner kronor per år under fem år av Trafikverket och varje år skjuter KTH 

till en miljon kronor. De projekt som har startat under 2015 handlar om hur 

bullersituationen förändras med brantare inflygningar samt hur man ska kunna simulera 

buller med hjälp av flygplansdata. Man tittar även på hur atmosfär och klimat kan påverka 

hur buller sprider sig.  

 

SESAR 

Utförare: LFV och Swedavia AB 

SESAR (Single European Sky ATM Research) är ett EU-program som ska utveckla tekniska 

och operativa förutsättningar för det gemensamma europeiska luftrummet för att möta 

förväntad trafikökning. För flygplatser kan det innebära effektivare leverans av tjänster vid 

dåliga väderförhållanden, optimerad drift som ger ökning av flygplatskapacitet. Under 2015 

har mer än hälften av luftfartsportföljens medel tilldelats SESAR-projekt. 

Ett numera välkänt exempel är fjärrstyrda torn som innebär att man kan utöva flygledning 

på distans. Det innebär att flygledaren istället för att sitta i det faktiska tornet på flygplatsen, 

styr och övervakar trafiken via skärmar från en central på distans. Det innebär bland annat 

att en liten flygplats med begränsad ekonomi kan bedriva trafik till lägre kostnad eftersom 

en flygledare teoretiskt sett skulle kunna arbeta vid flera flygplatser samtidigt. Sedan april 

2015 drivs flygtrafiken vid Örnsköldsvik Airport på distans från en kontrollcentral i 

Sundsvall. 

Piloters arbetsmiljö och hälsa 

Utförare: Karolinska institutet 

Sedan mitten av 2000-talet har avregleringen av den europeiska luftfartsmarknaden fört 

med sig att anställningsförhållandena för svenska piloter förändrats radikalt Projektet syftar 

till att kartlägga anställningsförhållanden, arbetstidsregler och kollektivavtal på flygbolag 

med fler än 20 svenska piloter. 

Man tar del av sjukskrivningsstatistik samt inrapporterad trötthet till flygbolag respektive 

Transportstyrelsen. Projektets huvudstudie är en riksrepresentativ enkätstudie som 

innefattar frågor om anställningsförhållanden, arbetsvillkor, stress, fysisk och psykisk 

ohälsa samt frågor om riskbeteenden och flygsäkerhet. Det yttersta syftet är att få kunskap 

om nya affärsmodeller får konsekvenser på flygsäkerheten. 

Positionsuppföljning av fordon på flygplats  

Utförare: Örnsköldsviks flygplats tillsammans med Viktoriainstitutet 

På flygplatser ansvarar flygtrafikledningen för att det inte finns några fordon på rullbanan i 

samband med flygplans start och landning. Inte desto mindre inträffar det många gånger 

varje år och ger upphov till incidenter som skulle kunna få stora konsekvenser. Fenomenet 

kallas RWYI (runway incursion). Tekniska systemstöd för att hjälpa flygtrafikledningen är 

väldigt kostsamma och finns bara på större flygplatser, i Sverige på Arlanda och 

Göteborg/Landvetter. 

I kommande regelverk från Transportstyrelsen ska alla tillfartsvägar till banan ha trafikljus 

som ska styras från flygtrafikledningen, detta kommer att vara mycket kostnadsdrivande för 

flygplatserna. Regelverket kommer gälla från 2017.  
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Örnsköldsviks flygplats har erhållit finansiering för att göra en förstudie kring hur man 

skulle kunna ersätta kostsam och ålderdomlig teknik (trafikljus) med ett system som 

positionerar fordonen position på ett sätt som inte kräver markrörelseradar. Genom att 

istället installera transpondrar i fordonen och applicera elektroniska staket kommer 

flygtrafikledningen ha full kontroll på var fordonen befinner sig inom hela flygplatsområdet 

och bansystemet. I fordonet monteras ett ljud och ljussystem som kommer att varna 

fordonsförare när fordonet har passerat en otillåten position utan tillstånd. Förstudien har 

gett ett mycket positivt resultat och utföraren vill gå in i steg två snarast möjligt. 

Portföljens FoI utförare 

Portföljens största FoI utförare utifrån ekonomisk omfattning är LFV följt av Swedavia AB, 

vilka samarbetar med bland andra Linköpings universitet, FOI (Totalförsvarets 

forskningsinstitut) och Göteborgs universitet. 

Styrelse och Portföljledare 
Sten Hammarlund Styrelseordförande 

Kristina Gustafsson TF Styrelseordförande  

Karin Bergenås Portföljledare 

Rami Yones Sponsor - Verksamhetsområde Planering 

Gunnar Olsson Sponsor - LFV  

Björn Wahlström Adjungerad – LFV  

Anette Näs Sponsor – Swedavia AB 

Anders Ledin Adjungerad - Swedavia AB 

Karin Nordenö Sponsor – Transportstyrelsen 

Örjan Ellström Adjungerad – Transportstyrelsen (t.o.m. nov) 

 

Portföljen har genomfört 9 styrelsemöten under 2015, varav två avser framtagning av 

portföljens inriktningsdokument 2016-2018 . 

Finansiell information 2015 
År 2015 Åtgärdsbudget- 

kr 
Utfall- 
kr 

 50 000 000 47 039 000 

 

Portföljens utfall för 2015 når inte upp till åtgärdsbudgeten 50,0 miljoner kronor, 

bakgrunden till det är i första hand att FoI projektet Centrum för hållbar luftfart (KTH), 

inkom med en prognossänkning uppgående till 3,5 miljoner kronor först i november 2015.  
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 99 97 

 

www.trafikverket.se 


