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Forskning och innovation är ett viktigt verktyg för att bidra till måluppfyllelse 
i transportsystemet och till andra samhällsmål. Vår FoI-verksamhet omsätter 
drygt 500 miljoner kronor årligen och omfattar alla fyra trafikslagen.

Vi behöver utveckla dagens transportsystem, men även identifiera lösningar 
som kan leda till förnyelse på systemnivå. Under året har vi förändrat våra 
arbetssätt för att bättre kunna möta dessa behov.

Med kunskapsutveckling som bas strävar vi efter att demonstrera nya lösningar. 
Ett exempel på det är projektet Elvägar, som en möjlig del i framtidens fossil-
fria transportsystem. Testerna i Sandviken pågår och under hösten byggdes 
också en sträcka utanför Rosersberg, där en teknik med elskena i vägbanan 
ska provas och utvärderas. Att kunna verifiera att lösningar fungerar i verklig-
heten är betydelsefullt. Därför anser jag att antalet tester och demonstrationer 
måste öka framöver och bli en drivkraft för implementering så att resultat 
kommer till nytta.   

Det är viktigt att vi jobbar med FoI-verktyget inom alla delar av vår verksamhet. 
Vi samarbetar med andra problemägare eller forskningsfinansiärer inom 
gemensamma områden och fokuserar på projekt som ger nytta till flera parter. 
En viktig del är också engagemang inom EU – som exempelvis ramprogrammet 
Horisont 2020, där SESAR inom luftfartsområdet och Shift2Rail inom järn-
vägsområdet ingår. 

Denna rapport ger en överblick av de viktigaste resultaten som åstadkommits 
under 2017. 

Borlänge i mars 2018

Agneta Wargsjö 
Chef för Strategisk utveckling

Förord
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Inledning
Forskning och innovation (FoI) ger oss möjlighet att utveckla lösningar som 
bidrar till tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Vårt FoI-arbete formas efter den 
verksamhet som följer av vår uppgift. Regeringen har även gett oss i uppdrag att 
bedriva forskning och innovation inom sjöfartsområdet och luftfartsområdet. 

Verksamheten omfattar stora delar av innovationskedjan – från tillämpad 
forskning till demonstration och test av system. Den ska tillföra ny kunskap och 
utveckla nya lösningar samt förbättra befintliga tjänster. Vår FoI-verksamhet är 
därför central för kunskapsutvecklingen inom vår egen verksamhet, men även  
för akademin och andra institutioner. Ett särskilt fokus 2017 har varit att öka 
andelen demonstrationer av nya lösningar. 

Vi fortsätter att utveckla vår FoI-verksamhet och under året har forsknings-  
och innovationsportföljerna anpassats så att de bättre bidrar till att både förnya 
dagens transportsystem och till att utveckla morgondagens.

Vår FoI-verksamheten styrs genom sju tematiskt indelade FoI-portföljer  
som är anpassade att möta de utmaningar vi står inför. Portföljerna leds av  
en styrelse med representanter från Trafikverkets verksamhetsområden och  
i förekommande fall med externa ledamöter. FoI-portföljerna för Sjöfarts-  
och Luftfartsområdet har ledamöter från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, 
Energimyndigheten, Luftfartsverket (LFV) och Swedavia. Det är viktigt för 
Trafikverket att samarbetar med andra problemägare eller forskningsfinansiärer 
kring gemensamma områden. Under året satsades 577 (536) miljoner kronor  
fördelat på 641 (617) projekt, varav 198 (288) påbörjades och 299 (248)  
avslutades under året, se tabell nedan.

Planera 

Vidmakthålla

Möjliggöra

Bygga

Strategiska initiativ

Sjöfart

Luftfart 

Summa

155 

95

18

96

99

60

54 

577

177 

93

29

219

34

54

36

641

Verksamhetsvolym 2017 Miljoner kronor Antal pågående projekt 2017Portfölj

Strategiska initiativ Övergripande och långsiktigt perspektive samt strategiska samarbeten

Luftfartsområdet Säkra, effektiva, robusta och hållbara luftrumstransporter

Bygga Ökad produktivitet, minskad miljöpåverkan och funktionell utformning

Vidmakthålla Utveckla ett effektivt, modernt och hållbart underhåll av väg och järnväg

Sjöfartsområdet Förnyelse och effektivisering av sjöfartsområdet

Möjliggöra Skapa förutsättningar för väl fungerade och säkra resor och transporter

Planera Förbättrad förmåga att planera ett transportsystem i ett hållbart samhälle  

FoI-portföljer
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Inriktningen för portföljen ska bidra till att utveckla såväl den övergripande 
planeringen av infrastrukturen, omfattande alla fyra trafikslag (väg, järnväg, 
sjö och luft) som planeringen av järnvägs- respektive vägsystemen på kort och 
lång sikt. På kort sikt så att planeringen möter dagens behov av inflytande och 
delaktighet. På längre sikt så att planeringen ges ett ökat fokus på och bidrag 
till tillgänglighet i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 
Portföljen ska bidra till att utveckla effektiviteten i planeringen och samver-
kansformer som integrerar transportsystemet med annan samhällsutveckling, 
liksom sammodalitet och samverkan mellan trafikslagen och dess företrädare. 
Nya former för planering ska utvecklas, testas och utvärderas, bland annat 
med hjälp av digitalisering.

Exempel på portföljens resultat 2017
Följeforskningen av Sverigeförhandlingen visar att den process som genom-
förts har vidgat insikten om förhandlingars potential som en konstruktiv 
planeringsmetod. Sverigeförhandlingen har blivit skolbildande genom att 
introducera en strukturerad förhandlingsprocess. Förhandlingsprocessen 
tydliggör generellt behovet av en starkare integration mellan infrastruktur- 
investeringar samt stadsutveckling och bostadsbyggande. Angreppssättet 
har redan satt avtryck i andra uppgörelser mellan stat och kommun.

Målkonflikter mellan prognoser och målstyrd planering - Projektet har stud-
erat de målkonflikter som uppstår mellan prognoser och målstyrd planering. 
Något som sker då en del kommuner har omsatt kunskapen om att biltrafiken 
behöver minska i våra städer för att kunna nå klimatmål och skapa en hållbar 
stadsmiljö i politiskt beslutade mål. När Trafikverket och andra närliggande 
kommuner inte har sådana tydliga mål och istället utgår från prognoser om 
ökad trafik uppstår konflikter. Slutsatsen som projektet och Trafikverket drar 
är att man tillsammans bör arbeta med alternativa scenarier i riktning mot 
målen i åtgärdsvalsstudier och identifiera åtgärder och styrmedel som krävs 
för att nå målen. Detta kan sedan användas som underlag för trafikstrategier 
och satsningar inom ramen för stadsmiljöavtal. 

Ett forskningsprojekt har genomförts för att beräkna hur stora de nationella 
behoven i utvecklingen av kollektivtrafik och cykel är i städer i olika fram-
tidsscenarier. Underlaget har även använts för att beräkna effekterna av 
satsningen på stadsmiljöavtal under kommande planperiod enligt förslaget 
till nationell plan. Det kan från detta konstateras att det kommer krävas 
kompletterande finansiering och styrmedel såväl lokala som nationella om 
det ska vara möjligt att nå uppsatta mål.

Projektet ”Teoretiska utgångspunkter för bostadsbyggande kopplat till åtgärds- 
planering” motiverades av de krav regeringen ställde på redovisningen av 
den nationella planen 2018-2029. Syftet med projektet var mer specifikt att ta 
fram ett dokument med ett teoretiskt resonemang omkring hur infrastruktur- 
åtgärder påverkar benägenheten att bygga bostäder. Projektet resulterade i 

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017 

 • Shift2Rail

 • Centrum för transportstudier (CTS) 

 • Kapacitet inom Järnvägen (KAJT)

 • Forskningsgruppen inom Sveriges 
kommuner och landsting (SKL)

 • K2 – Nationellt kunskapscentrum 
för kollektivtrafik

 • Logistik och transportstiftelsen 
(LTS)

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  4 st. 
Män  6 st. 

Exempel på FoI-projekt

 • Sociala perspektiv på 
transportplanering

 • Effektiv planering av 
järnvägsunderhåll

 • Styrning i rollen som 
samhällsutvecklare

 • Teoretiska utgångspunkter för 
bostadsbyggande kopplat till 
åtgärdsplanering

 • Följeforskning Sverigeförhandlingen

Förbättrad förmåga att planera ett 
transportsystem i ett hållbart samhälle
FoI-portfölj Planera

Portföljens största FoI-utförare  

KTH

VTI

WSP Sverige AB

Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)
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en PM som även ingick som en del av underlagsmaterialet till förslaget till 
nationell plan 2018-2029. Projektet har även initierat en diskussion mellan 
vissa forskargrupper och Trafikverket om hur framtida modeller för kopp-
lingen mellan infrastrukturåtgärder och bostadsbyggande skulle kunna 
struktureras. 

Effektiv planering av järnvägsunderhåll, här är målet att utveckla metoder 
och matematiska modeller för att kunna samplanera järnvägstrafik och 
underhåll på ett sådant sätt att var och ens (negativa) inverkan på den andra 
minimeras. Specifikt studeras hur servicefönster, det vill säga sammanhållna 
tågfria tider för det löpande underhållet, kan planeras tillsammans med den 
önskade trafiken. En initial optimeringsmodell för samordnad planering av 
servicefönster och tåg har utvecklats. 

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Pär Karlsson 
Portföljledare 
par.karlsson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 91

En effektivare 
planeringsprocess 38%

Stärkt samverkan i 
samhällsutvecklarrollen 9%

En effektiv och modern 
myndighet 3%

En utvecklad planering 
för morgondagens hållbara 
transportsystem 35%

Utvecklade trafikslags- 
övergripande analyser 
och tillämpning av 
fyrstegsprincipen 15%

Volym: 155 Miljoner kronor
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Utveckla ett effektivt, modernt och 
hållbart underhåll av väg och järnväg

Inriktningen för portföljen är att möjliggöra ett så väl effektivt, som modernt 
och hållbart underhåll av väg- och järnvägsanläggningar. Anläggningarna 
ska även vara robusta, tillförlitliga och anpassade till landskap och miljö. 
Detta ska ske till lägsta kostnad utifrån vald kvalité och prognosticerad ned-
brytning av trafik och klimat. Robusthet, hållbarhet och samverkan mellan 
fordon, infrastruktur, människa och omgivande miljö är viktiga komponenter 
för portföljens program och projekt. 

Portföljens inriktning ska bidra till en mer effektiv, proaktiv, hållbar och 
produktiv underhållsverksamhet genom att utveckla leverantörsmarknaden, 
samt styrning och uppföljning av underhållsentreprenader. Effekter av genom-
förda åtgärder behöver mätas och bekräftas och metoder för att fastställa 
tillförlitliga effektsamband behöver utvecklas. Särskilt viktigt är att utveckla 
kunskapen kring hur underhållsåtgärder påverkar miljö och trafiksäker-
het. Underhållsåtgärder ska bygga på gedigen kunskap om anläggningarnas 
tillstånd, vilket innebär att även metoder och arbetssätt för tillståndsmätning 
behöver vidareutvecklas. Särskilt viktigt är att bedöma, beakta och nyttja 
digitaliseringens möjligheter för mätning och analys av infrastrukturens 
tillstånd, för ökat proaktivt anläggningsunderhåll.

Exempel på portföljens resultat 2017 
Under 2017 har stort fokus varit på att nyttja möjligheter inom digitalisering, 
genom att förbättra förmågan att vara proaktiv infrastrukturförvaltare och nå 
en hållbar infrastrukturförvaltning. I det avseendet har portföljen vidmakt-
hålla använt sig av olika verktyg.  Ett av verktygen har varit demonstration 
av nya tekniska lösningar i syfte att testa och utvärdera nyttor med tekniken 
samt skaffa sig kunskap kring vad implementeringen av dessa lösningar inne-
bär för omställningar i regelverk, affärsmodell, upphandling och kompetens. 

Förkommerisella upphandlingar, en typ av innovationsupphandlingar, är 
också ett verktyg som portföljen har använt sig av. Att utveckla nya tekniska 
lösningar och skapa konkurrens i en sund marknad bidrar till att effektivisera 
infrastrukturförvaltningen och möta anläggningsbranschens strategiska 
utmaningar. 

Verklighetslabb/testbädd är ytterligare ett verktyg som tagits fram i samarbete 
med anläggningsbranschen, innovatörer och akademin. Den används för att 
tillämpa och verifiera nya lösningar.

Ett nära samarbete med olika forskningsmiljöer, branschprogram och  
entre- prenörer samt leverantörer har bidragit till att skapa en ömsesidig  
förståelse för aktörernas utmaningar och förutsättningar i resan mot att  
utveckla anläggningsbranschen.

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017 

 • Bana väg för framtiden (BVFF)

 • Shift2Rail 

 • Järnvägsgruppen KTH

 • Charmec, Chalmers

 • Järnvägstekniskt centrum (JVTC) 
LTU

 • ECO2 

 • Industrisamarbetet Elkraft 

 • Smarta Elnät 

 • Infra Sweden SIP

 • SAFER

Exempel på FoI-projekt 

 • Verklighetslabb digital järnväg

 • Road Status Information

 • BIG DATA inom vägtrafikdata

 • Samordnad, effektiv planering av 
järnvägsinfrastrukturunderhåll

 • Test av ReRail i operativ 
järnvägsmiljö

Portföljens största FoI-utförare 
 
Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

Chalmers

Luleå tekniska universitet

Sveriges lantbruksuniversitet

FoI-portfölj Vidmakthålla

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  3 st. 
Män  8 st. 
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Proaktiv infrastruktur- 
förvaltare 80%

Utvecklad beställarroll 4%

Hållbart infrastruktur- 
underhåll 15%

Hawzheen Karim 
Portföljledare 
hawzheen.karim@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-124 22 46

Volym: 95 Miljoner kronor
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Portföljens inriktning ska bidra till att väg- och järnvägssystemen används 
effektivt och säkert, med en hög framkomlighet och punktlighet. Den 
givna kapaciteten ska utnyttjas optimalt och med god tillförlitlighet. Inom 
järnvägssystemet ska även fördelningen av kapacitet beakta segment och 
funktioner, som behovsspecifikationer. Portföljen ska kännetecknas av ett 
trafikslagsövergripande perspektiv och främja sammodalitet. Bättre kunskap 
om trafikeringens effekter på de transportpolitiska hänsynsmålen och möjlig- 
heter att påverka dessa effekter ska byggas upp. Beteende hos användarna 
i transportsystemet betonas. System behöver utvecklas så att trafikanter 
och transportörer lättare kan planera och genomföra sin transporter. För 
detta behövs digitaliseringens möjligheter tas tillvara i större utsträckning. 
Främst i form av metoder för att samla in, säkerställa rätt kvalitet på data 
och erbjuda relevant information vid rätt tillfälle. Primärt fokus ska vara att 
ett effektivt nyttjande av transportsystemet, där störningar i möjligaste mån 
förebyggs. De störningar som ändå uppstår ska hanteras effektivt.

Exempel på portföljens resultat 2017 
Under 2017 har fem projekt startats inom portföljen, med en god fördelning 
över branschprogram som Kapacitet inom Järnvägen (KAJT) och Centre 
for Traffic Research (CTR). Där samtliga projekt initierats av externa parter 
baserat på Trafikverkets identifierade behov i inriktningsdokumentet. Under 
året har även två projekt inom ramen för branschprogrammet KAJT slut-
redovisats. Resultatet av dessa projekt har i sin tur lett vidare till ytterligare 
initiativ kring fortsatta forskningsbehov.

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017 

 • Centre for Traffic Research (CTR)

 • Service and Market Oriented 
Transport Research Group (Samot) 

Exempel på FoI-projekt

 • Utvärdering av förändring i Trafik- 
ledarnas beslutfattande (KAJT)

 • Idéstudie typ pilot. Citylogistik med 
Tomteboda godsbangård som bas

 • Pilot med Waze – samarbete för 
bättre trafikinformation

 • Beteendevetenskaplig studie av hur 
trafikinformation via högtalarutrop 
bör utformas

 • Incidenters inverkan på kapacitet 
och trafikföring (CTR)

Skapa förutsättningar för väl fungerande 
och säkra resor och transporter

Portföljens största FoI-utförare 
 
KTH
Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

Uppsala universitet

Linköpings universitet

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  3 st. 
Män  8 st. 

FoI-portfölj Möjliggöra
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Optimerade 
trafikflöden 43%

Effektivare hantering 
av störningar 14%

Säkrare och mer 
miljövänliga förare 0%

Mer användbar trafik- 
information och säkrare 
prognoser 43%

Jörgen Frohm 
Portföljledare 
jorgen.frohm@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 54 28

Volym: 18 Miljoner kronor
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Inriktningen för portföljen ska bidra till ett långsiktigt hållbart transport-
system genom Trafikverkets investerings- och reinvesteringsverksamhet. 
Genom att skapa förutsättningar för nya eller förbättrade projekterings- 
och produktionsmetoder ökar möjligheterna till produktivitetshöjningar 
och innovationer på leverantörsmarknaden. Detta samtidigt som säkra 
anläggningar byggs, nationella miljökvalitetsmål uppnås, god utformning av 
anläggningen erhålls och livscykelkostnader beaktas. Portföljens innehåll 
ska inriktas på initiativ som börjar med planläggning, projektering, och byg-
gande tillsatt anläggningen är överlämnad för drift och förvaltning. Portföljen 
omfattar områden eller förmågor som Trafikverket behöver förbättra inom 
huvudprocessen ”Genomföra åtgärder i anläggningen” vad gäller kunskap, 
tjänster, metodik, arkitektur, utformning, verktyg och krav. Resultat och  
tillvägagångssätt ska kommuniceras och implementeras så att den önskade 
målsättningen uppfylls.

Exempel på portföljens resultat 2017 
Portfölj Bygga har under 2017 haft en gott inflöde av ansökningar till FoI- 
projekt. Ansökningarna är fördelade på målområdena för ökad produktivitet, 
ökad hänsyn till klimat och miljö i byggprocessen och ökat fokus på livs-
cykelkostnader. Under 2017 har området för ökad produktivitet haft flest 
ansökningar. 

Projektens inriktningar har en stor bredd. Det finns bl.a. projekt som utvecklar 
verifieringsmetoder av funktionella krav genom mätning på byggdelar eller 
anläggningsnivå. Det finns även projekt som analyserar entreprenadformer, 
mäter affärsnytta med användning av digital teknik samt utvecklar inköps- 
strategier för beställarorganisationen. Inom miljöområdet har projekt till 
exempel undersökt möjligheter att öka andelen bullerreducerade beläggningar 
på gatu-och vägnät samt utvecklat modeller för gemensam masshantering för 
flera intressenter. Ett antal projekt har hanterat livscykelkostnader, bl.a. inom 
broteknik. Olika tekniska och säkerhetsmässiga aspekter inom tunnel finns 
också inom portföljen, t.ex. utrymningsystem i form av belysning, akustiska 
larm och förhöjda gångbanor.  Därutöver finns projekt inom till material- 
användning, dimensionering, utformning, samt metoder inom byggskedet. 
Under 2017 pågick 200 projekt. Styrelsen godkände ett 40-tal projekt under 
året och cirka 70 projekt avslutades.

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017 

 • Bergteknisk forskning, BEFO 

 • Branschprogram byggnadsverk i 
transportsektorn, BBT

 • Branschsamverkan i grunden, BIG 

 • Smart built environment, SBE

Exempel på FoI-projekt

 • Utveckling av funktionskrav för 
totalentreprenader

 • Konkurrenskraftiga stål- och 
samverkansbroar

 • Cirkulär masshantering enligt 
Optimas

 • Mäta affärsnyttan av BIM

 • Geokalkyl – tidigt 
projekteringsunderlag

Ökad produktivitet, minskad miljö- 
påverkan och funktionell utformning

Portföljens största FoI-utförare 
 
Statens väg- och transport- 
forskningsinstitut (VTI)

KTH

Luleå tekniska universitet

Chalmers

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  6 st. 
Män  8 st. 

FoI-portfölj Bygga
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Produktivitet och 
innovation 55%

Ökad fokus på LCC 20%

Ökad hänsyn klimat 
och miljö 25%

Charlott Andersson 
Portföljledare 
charlott.andersson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 11 13

Volym: 96 Miljoner kronor
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Inriktningen för portföljen är att finansiera behovsmotiverad forskning, 
utveckling, innovation och demonstration av hög kvalitet, samhällsnytta och 
genomslagskraft inom sjöfartsområdet. Det innefattar såväl utveckling som 
tillämpning av ny kunskap inom sjöfartsområdet, som är kritiskt för att  
möjlig- göra att de transportpolitiska målen uppfylls.

Portföljen utgår från Trafikverkets, Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens 
respektive ansvarsområden. Den adresserar sjöfartens omedelbara och 
långsiktiga behov av FoI och nödvändig förnyelse och utveckling, samt 
transport-, klimat- och miljöpolitiska mål och svenska styrkeområden. Vidare 
utgår satsningen med offentliga medel på FoI från Trippel Helix-samverkan 
(industri, akademi och offentlig sektor) där kompetenser och finansiering 
samspelar i syfte att skapar nyttor och konkurrenskraft. FoI-satsningen har 
fokus på begränsat antal områden, konkreta resultat och nyttiggörande samt 
en tydlig samhällsnytta. Samverkan och finansieringsmöjligheter genom EU 
och andra nationella finansiärer ska även tas tillvara.

Exempel på portföljens resultat 2017 
Fokus inom portföljen ligger på utveckling av lösningar baserade på maritim 
informatik (E-maritime), uthålliga maritima transporter och miljö, sjösäkerhet, 
infrastruktur och teknik. Forskning sker även inom vintersjöfart och arktiska 
frågor, sjöfartens externa förutsättningar och kompetens- och kapacitetsfrågor.

I portföljen ingår ett stort antal projekt med en bredd av teman och sökande 
organisationer. Under 2017 har den långsiktig finansiering inom Sea Traffic 
Management (STM) resulterat i ett storskaligt demoprojekt. Det är ett projekt 
där portföljen varit med från idé till det stora europeisk genomslag som STM 
har fått. Två högst aktuella projekt inom kustsjöfart har avslutats under året, 
där det finns ett stort intresse i branschen. 

Under 2017 har det administrativa ansvaret för portföljen flyttats från  
Sjöfartsverket till Trafikverket, samtidigt som vi har arbetet med att få en 
enhetlig hantering. Portföljen har hanterat ett stort antal ansökningar och 
antalet pågående projekt ligger på högsta nivån någonsin. 

Exempel på FoI-projekt

 • STM Validation Project 
Sjöfartsverket 

 • Morötter och piskor inom sjöfarten 
för att uppnå miljökvalitetsmål

 • Autonomi och ansvar –  
Människans roll i framtidens sjöfart

 • Hamnstrejken, Göteborgs 
universitet/SSPA 

 • Autonom Seglande 
Sensorplattform 

Förnyelse och effektivisering 
av sjöfartssystemet

Portföljens största FoI-utförare 

Sjöfartsverket

RISE Viktoria AB

KTH

SSPA Sweden AB

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  2 st. 
Män  5 st. 

FoI-portfölj Sjöfartsområdet
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

 

e-Maritime 38%

Infrastruktur 
och teknik 15%

Sjösäkerhet 11%

Vintersjöfart/Arktiska frågor 4%

Sjöfartens externa 
förutsättningar 8%

Kompetens och 
kapacitetsfrågor 9%

Uthålliga maritima 
transporter/Miljö 15%

Emil Fastén 
Portföljledare 
emil.fasten@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 63 08

Volym: 60 Miljoner kronor
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Inriktningen för portföljen är att utveckla och förnya luftfartsområdet på ett 
sådant sätt att det möter omvärldens krav på säkra, effektiva, robusta och håll-
bara flygtransporter samt bidrar till att de transportpolitiska målen uppnås. 

Primärt inriktar sig portföljen mot forskning som bidrar till att: 
 •  Säkerställa relevant nivå av flygsäkerhet

 • Metod- och teknikutveckling som höjer effektivitet, kapacitet 
och tillgänglighet samt reducerar miljöpåverkan

 • Samhällsnyttan stärks genom att tillgänglighet för svenska medborgare 
och svenskt näringsliv säkras, nationellt och internationellt samt att 
svensk konkurrenskraft stärks

 • Stärka luftfartens roll och funktion i ett sammanhållet transportsystem 

 
Exempel på portföljens resultat 2017
EU:s forskningsprogram Singel European Sky ATM Research (SESAR) 
utvecklar tekniska och operativa koncept för ökad säkerhet, ökad kapacitet, 
ökad kostnadseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Den främsta leveransen 
som skett under året är relaterad till projektet ”Trafik optimering för flygplat-
ser” där validering genomförts av ett planeringsverktyg för att optimera flödet 
till de båda parallellbanorna på Arlanda och få en bättre balans mellan start 
och landning. Avsikten är att kunna öka genomströmningen och minska sned-
belastningen på banorna och göra en tidig planering redan från den punkt där 
flygplanet lämnar marschhöjd och börjar sjunka in mot flygplatsen. Valide-
ringen har genomförts med lyckat resultat.

Automationsprogrammet arbetar aktivt med digitalisering av tjänster genom 
analys av data, visualisering, interaktion och rekommendationer för design. 
Människans förmåga är central och kritisk för totalprestationen därför 
genomsyras allt arbete av en ”human centered approach”. Matematiska 
modeller utvecklas för komplexa operativa processer t.ex. arbetsbelastning 
på en operatör som hanterar mer än en flygplats och utvärdering av luftrums-
kapacitet. Automation medför ändrade arbetsuppgifter, roller och ansvar. 
Allt detta måste säkerhetsbevisas och behovet av en anpassad metodik för att 
säkerhetsbevisa ny teknik är tydligt. Under 2017 har programmet arbetat med 
att ta fram nya koncept där flygledare kan göra sina planer tillgängliga genom 
att skissa rutter. Detta är centralt för arbetet med automation och artificiell 
intelligens (AI). Exempel på andra leveranser är visualisering av obemannat 
flyg, harmonisering och utformning av gränssnitt vid en högre grad av auto- 
mation, utveckling av säkerhetsmetodik för att möta utmaningar från ny 

Exempel på FoI-projekt

 • IRIS-programmet (icke-raka 
inflygningar till Stockholm 
Arlanda Airport)

 • UTM50 – Trafikledning tjänster 
samhälle

 • RESKILL – Självförklarande auto- 
mation genom interaktiv 
visualisering 

 • SWIM Prototype for Airport Digital 
Services (SPADS)

 • Effekterna av avreglering och för-
ändrade anställningsförhållanden 
för trafikpiloters arbetsvillkor

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017 

 • SESAR 

 • Centrum för hållbar flyglednings- 
teknik, CSA

Säkra, effektiva, robusta och 
hållbara luftrumstransporter

Portföljens största FoI-utförare 

Luftfartsverket

KTH

Swedavia 

Karolinska institutet

FoI-portfölj Luftfartsområdet

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  5 st. 
Män  5 st. 
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teknik, utveckling av mätetal och observationsmetoder för mänsklig prestanda. 
Programmet kommunicerar och demonstrerar löpande till nationella och 
internationella partners vad gäller påverkan av ny teknik. 

Centrum för hållbar flygledningsteknik (CSA) är en forskningssatsning som 
genomförs i samverkan mellan KTH och Trafikverket. Syftet är att centret ska 
hjälpa till att skapa svensk världsledande forskning kring styrning och drift 
av luftfarten med hänsyn till miljön, särskilt buller. Luftfartens planering, 
styrning och drift måste utformas, förnyas och förbättras for att möta såväl 
dagens som morgondagens utmaningar främst på miljösidan.

Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

ATM – Air traffic 
management 67%

Flygplats 11%

Luftfart och 
samhälle 22%

Marie Fridolin 
Portföljledare 
marie.fridolin@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 60 67

Volym: 54 Miljoner kronor
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Inriktningen för portföljen är utveckling och förnyelse av transportsystemet. 
Fokus är på den kompetensutveckling, omställning och de förflyttningar som 
är nödvändiga för att nå tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Portföljen 
kompletterar övriga portföljer genom att ha ett mer övergripande strategiskt 
perspektiv över områden som är gränsöverskridande. Det omfattar hela system- 
perspektivet samt frågor som har ett längre tidsperspektiv. Inriktningen behöver 
också kompletteras med nya behovsanalyser utifrån en bred samhällsnytta. 
Det är då särskilt viktigt att beakta Agenda 2030 och den transportpolitiska 
målbilden, och att väga utvecklingsbehoven mot den transportpolitiska nyttan. 
Ny kunskap, nya teknologier och innovationer i områden med en potential 
att i grunden förändra transportsystemet behövs för att gå mot ett långsiktigt 
hållbart transportsystem med fossilfrihet, energieffektivitet och väl fungerande 
resor och transporter i stad och land. 

Exempel på portföljens resultat 2017 
Under året har två områden, innovationsförmåga och gamification  
(spelifiering) utvecklats och projektförslag finns framme. Två projekt om 
långsiktig kompetensförsörjning kopplat till omställning av transportsys-
temet (stora projekt) har startats. Två förkommerisella demonstratorer av 
elvägars funktionalitet pågår redan. Inom elvägar har ett samarbete med 
Tyskland startat under året. Från Vision Zero till implementering har  
etablerats och utvecklas nu med piloter.

Exempel på FoI-projekt

 • Fordonstrategisk Forskning 
och Innovation (FFI)

 • Elvägsdemonstration 
innovationsupphandling

 • Systemeffekter av självkörande 
fordon

 • Nollvisioner – från ide till 
genomförande

 • Framtidens kompetens för 
samhällsutvecklingsprojekt

Branschprogram och 
FoI-samarbeten 2017: 

 • Fordonsstrategisk Forskning och 
Innovation – FFI

 • Swedish Electromobility Center 

 • NordFoU programstyrelse

 • Forum för innovationer inom 
transportsektorn

 • Transam

 • Drive Sweden SIP

 • CEDR 

 • ERTRAC

 • ERRAC

 • CLOSER

 • Lindholmen SP

 • Energieffektiva transportsystem 
programråd 

Övergripande och långsiktigt perspektiv 
samt strategiska samarbeten

Portföljens största FoI-utförare 

Fordonsstrategisk Forskning
och Innovation (FFI)

Lindholmen science park

RISE Viktoria AB

Högskolan i Gävle

FoI-portfölj Strategiska initiativ

Portföljstyrelsen består av
 
Kvinnor  3 st. 
Män  10 st. 
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Procentuell fördelning av portföljens medel per målområde

Fordonsstrategisk Forskning 
och innovation forsknings- 
programmet FFI 81%

Strategiska samarbeten 5%

Bortom horisonten 6%

Övrigt 2%

Agenda 2030 och 
transportpolitik 6%

Einar Tufvesson 
Portföljledare 
einar.tufvesson@trafikverket.se 
Direktnummer: +46 10-123 65 50

Volym: 99 Miljoner kronor



FORSKNING OCH INNOVATION – ÅRSRAPPORT 201722





Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00
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