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Sveriges strategi och handlingsplan för ITS – avslutande 
rapport för Regeringsuppdrag TRV 2013/65381 

  
Läsanvisning 
 
I detta dokument beskrivs sammanfattat och på övergripande nivå status i arbetet.  
 
Denna rapport baseras på levererat material från områdesansvariga. 
 
Rapporteringen varierar i omfattning per område eftersom aktiviteter och händelser 
har olika karaktär i områdena. Vi har tillämpat löpande förbättringsarbete inom 
administrationen kopplat till handlingsplanen. 
 
Statusrapporten kommuniceras; 
- leverans till Infrastrukturdepartementet 
- publiceras på www.trafikverket.se/its 
 
Kapitel 1 och 2 är basinformation för förstagångsläsaren eller om du behöver 
rekapitulera mål och organisation. 
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1 Mål och Trafikverkets uppgift 
 

Trafikverket har utifrån ITS-förordningen en uppgift att hantera Sveriges strategi och 

handlingsplan för ITS. I den förvaltande och koordinerande uppgiften ingår kontakt med 

områdesansvariga, rapportera status till Regeringskansliet, kommunicera resultaten och 

arrangera en årlig resultatkonferens. 

 

Nedan beskrivs effektmål och Trafikverkets övergripande mål för arbetet med Sveriges 

handlingsplan för ITS. 

1.1 Effektmål för Sveriges Handlingsplan för ITS  
 

1. Sverige ska med Handlingsplanen som verktyg arbeta för att uppnå beslutad strategi. 

2. Med Handlingsplanen ökar vi möjligheten att på bästa sätt följa upp implementeringen av 

ITS-direktivet. 

1.2 Trafikverkets mål, övergripande 
 

1. Samla och identifiera aktiviteter som pågår i Sverige och till vissa delar internationellt, inom 

handlingsplanens områden. Detta för att få en uppfattning och bild av vilka engagemang som 

är aktuella. 

2. Förvalta och utveckla rapporteringen på bästa sätt i nära samarbete med Regeringskansliet. 

3. Kommunicera strategi och plan samt ITS-direktivet på ett förtjänstfullt sätt. 

 

2 Organisationsstruktur 

2.1 Områden och ansvariga per 201020  
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Kommentar 1: Marcus Rothoff, Volvo, meddelade under 2019 att han lämnar ordförandeskapet för 

Uppkopplade/automatiserade fordon pga. ändrade arbetsuppgifter. Volvo Cars har meddelat att de inte ersätter 

Marcus med annan person. Rekrytering av ersättare planerades i andra organisationer med liknande inriktning. 

Kommentar 2: Rami Yones har ersatts av Olof Johansson. Anna Clark som bytt arbetsgivare har ersatts av Sara Boije 

af Gennäs. 

2.2 Organisation för arbetet med Sveriges Handlingsplan för ITS  
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

3 Status leveranser 

3.1 Trafikverket 

 Trafikverkets arbete sedan årsskiftet 2019/20 

 

Trafikverket har genomfört arbete enligt nedan.  

 

1. Avstämning löpande med Infrastrukturdepartementets kontaktperson Annelie Mannertorn. 
  

2. Uppdatering och komplettering av www.trafikverket.se/its har genomförts då 

områdesansvariga bytts. Information om respektive områden med kontaktpersoner finns 

lättillgängligt. Information om höstens resultatkonferens publicerad. Därutöver finns 

information om engagemang i EU-projekt som har bäring på ITS-direktivet. 

 

3. - Avstämningsmöte genomfört med områdesansvariga 200116.  

- En workshop genomfördes 200317 (via Skype pga. Coronapandemin) för att diskutera 

status och framtid. Vid denna WS medverkade också Annelie Mannertorn från 

Infrastrukturdepartementet och Petter Åsman från Trafikverket.  

- Avstämningsmöten genomförda via skype med områdesansvariga 200602, 200922. 

201020 (planering Resultatkonferens), 9 november, (planering Resultatkonferens), 11 

november (genrep Resultatkonferens) och 24 november. 

 

4. De samtal med respektive områdesansvarig avseende nuläge och framtid som påbörjades 

under sen höst 2019 fortsatte under våren 2020.  

Trafikverkets 
interna styrgrupp 

Ordförande: 

Petter Åsman 

 

Regeringskansliet 
Annelie Mannertorn, 

Infrastrukturdepartementet 

Uppdragsledning 

Uppdragsansvarig: 

Annica Roos 

 

Rapportering 

10 områden inom 
Sveriges handlingsplan 
för ITS (se punkt 2.1 ovan) 

Rapportering 

Samverkan 

http://www.trafikverket.se/its
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5. Områdesansvarig för området Uppkopplade/automatiserade fordon, Marcus Rothoff, Volvo 

cars, meddelade 2019 att han skulle lämna ordförandeskapet pga. ändrade arbetsuppgifter. 

Volvo Cars kommer inte att ersätta med annan medarbetare. Rekrytering av ersättare 

pågick men har sedan hösten 2020 varit vilande, på grund av att ett avslut eller nytt 

uppdrag var aktuellt. 

 

6. Förberedelser inför Regeringskansliets och Trafikverkets resultatkonferens intensifierades 

under sommaren och hösten. Konferensen genomfördes 201112, se 3.1.2 nedan.  

 

7. De mötesdatum med områdesansvariga som bokades in under 2019 avseende år 2020 har 

följts. 

 

8. De statusrapportdatum och inrapporteringstider från områdesansvariga avseende rapport till 

Infrastrukturdepartementet för 2020 har följts. 

 

9. Trafikverket har till uppgift att genomföra en uppföljning av EUs ITS-direktiv. Detta görs 

vart tredje år och var aktuellt år 2020. Varje medlemsstat ska rapportera till kommissionen 

hur man implementerat ITS i transportsystemet. Denna rapport har också ett nationellt 

värde, då vi kan få en återkoppling hur väl vi lever upp till vår egen strategi för ITS.  

Insamling av underlag och rapportering görs från Trafikverket till Transportstyrelsen vilka 

därefter rapporterar till EU. Det har varit ett omfattande arbete där flera av de 

områdesansvariga inom Sveriges handlingsplan för ITS varit engagerade. Vi har haft stor 

nytta av upparbetade kanaler och statusrapporter från koordineringsarbetet. Trafikverket 

har efter underskrift av Trafikverkets generaldirektör levererat rapporten till 

Transportstyrelsen i augusti. Rapporten är efter viss komplettering i oktober levererad till 

EU av Transportstyrelsen. 

 

10.  Infrastrukturdepartementets uppdrag till Trafikverket att göra översyn av och förslag på 

framtida hantering av Sveriges arbete med ITS-strategi och ITS-handlingsplan har 

färdigställts. En målanalys har genomförts avseende måluppfyllelse 2020. Därutöver har 25 

personer, där samtliga områdesansvariga ingår, intervjuats.  

Presentation och leverans till Infrastrukturdepartementet gjordes 14 oktober. Rapporten 

publicerades på trafikverket.se den 12 november, i samband med Resultatkonferensen. 

 

11. Trafikverket vill i och med denna, avslutande rapport, tacka samtliga involverade för 

mycket gott samarbete under denna period! 

 Fortsatt arbete 

 

1. Arbetet med Sveriges handlingsplan för ITS avslutas 201231 i dess hittillsvarande form.  

Eventuell ny form för att specifikt arbeta med ITS-direktivet är inte beslutat av 

Infrastrukturdepartementet. 

 

2. Områdesansvariga är tillfrågade om de kan tänkas vara tillgängliga för möten och 

statusrapporter i framtiden. 
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 Beslut 

Arbetet med Sveriges handlingsplan för ITS avslutas 201231 i dess hittillsvarande form.  

3.2 Status områden, övergripande 

 
Nedan beskrivs kort status per område, se också bilaga där områdenas aktiviteter beskrivs i 

listformat. 

 Myndighetsarena för regelutveckling – Transportstyrelsen 

Transportstyrelsen, Janike Rudert ansvarig. 

 

Transportstyrelsen deltar i regleringsarbete nationellt och på FN och EU nivå. Att samverka 

med andra myndigheter och aktörer är en central del i regleringsarbetet. Utifrån våra 

begränsade resurser har vi dock inte haft möjlighet att etablera en myndighetsarena i enlighet 

med ITS handlingsplan. Istället har samverkan skett utifrån de frågeställningar som har 

kommit upp inom regleringsarbetet.  

 Behovsdrivna försöksområden – ITS Sweden 

ITS Sweden, Samuel Henningsson, ansvarig. 

 

Sedan senaste rapporten så har det gjorts en kort rapportering vid Trafikverkets konferens om 

ITS-Handlingsplan. För övrigt inget nytt att rapportera. 

 

Enkäterna förbereds  

1. Befintliga områden 

2. Behov av testsites 

 

Alla egen tid inga projekt att koppla arbetet till vilket innebär resursbrist. 

 

ITS-Sweden kommer att göra en omstart av Behovsdrivna försöksområden slutet av under 

2021 för att hitta nya ingångar för området. Vi kommer då att lägga en plan för hur det 

framtida arbetet skall bedrivas. Till dess kommer jag som ansvarig att hålla området vid liv. 

 

Se bilaga Behovsdrivna försöksområden med aktivitetsinformation. 

 Kunskap och kompetensförsörjning – ITS Sweden 

ITS Sweden, Jan Lundgren, ansvarig. 
 

Forskningen inom området är omfattande. Svårt att presentera en helhetsbild eftersom området 

inte är väldefinierat och det därför är svårt att nå alla relevanta forskargrupper.  

 

Ett fåtal utbildningsprogram finns som direkt är riktat mot transportsektorn och ITS-området. 

Men det finns förstås ett otal utbildningsprogram inom skilda vetenskapliga områden som har 

relevans för ITS-området. Därför råder stor tveksamhet till möjligheterna och värdet av att 

skicka ut en kartläggande enkät. 

 

Vi har haft fortsatta diskussioner med Ertico om de utbildningar som de erbjuder. Länk till 

dessa utbildningar återvinns på vår websida: 
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https://its-sweden.se/lankar/lankar-till-olika-utbildningar/ 

 

AI kommer att få stor betydelse för utvecklingen i framtiden. En mycket bra och populär kurs 

som ger grundläggande förståelse för AI ges av Linköpings universitet och kan nås via 

https://www.elementsofai.se/. 

 Uppkopplade/ Automatiserade fordon 

Rollen som områdesansvarig är vakant. 
 

Ingen statusrapport levererad denna gång. 

 Intelligenta Godstransporter/Citylogistik - Closer 

CLOSER, Jonas Eriksson ansvarig. 
 

Trots ett omvälvande år i pandemins tecken så är det hög aktivitet inom området. Ett flertal 

nya projekt har initierats under perioden såsom Boostlog, Framtidens hållbara e-handel, m fl 

och allt går såklart att läsa mer om i rapporten. Fokus har varit på att ställa om till ett digitalt 

arbetssätt, inte att ställa in. 
 

Se bilaga Intelligenta godstransporter och citylogistik med aktivitetsinformation. 

 ITS i Planeringsprocessen - Trafikverket 

Trafikverket, Olof Johansson ansvarig. 

 

Området ITS i Planeringsprocessen är ett brett område där många aktiviteter skulle kunna 

klassas in. Men fokus just nu är på att se hur olika trender och tekniker (uppkoppling, 

automatisering, mm) som kommer faktiskt kan rullas ut i transportsystemet och vilka nyttor 

det kan skapa. Dessutom hur dessa nya lösningar samspelar med befintliga trafiklösningar, 

arbetssätt och funktionskrav. Att arbeta stegvis för att komma dit är en nyckelfaktor och då 

kan steg ett vara att demonstrera en teknik eller ett arbetssätt medan det i steg två kan bli tal 

om en utrullning av en ny typåtgärd eller ett nytt arbetssätt. Därför är det också stort fokus på 

att inkorporera dessa nya lösningar in i de befintliga planeringsprocesserna, där t.ex. 

Åtgärdsvalsstudier är en nyckel. 
 

Se bilaga ITS i planeringsprocessen med aktivitetsinformation. 

 Kollektivtrafik - Samtrafiken 

Samtrafiken, Håkan Östlund, ansvarig. 
 

Se bilaga Kollektivtrafik med aktivitetsinformation.  

 MaaS (Mobilitet som tjänst) - RISE 

RISE, Per-Erik Holmberg, ansvarig. 

 

Se bilaga Mobilitet som tjänst med aktivitetsinformation. 

 ITS och cyklister, fotgängare och mikromobilitet - Trivector 

Trivector, Sara Boije af Gennäs och Anna-Klara Ahlmer, ansvariga. 
 

https://its-sweden.se/lankar/lankar-till-olika-utbildningar/
https://www.elementsofai.se/
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Inom området är det fokus på persontransporter. Inom området ITS CFM har fokus breddats ut 

för att handla om hur ITS/digitalisering kan stödja en ökad användning av CFM. Tidigare har 

fokus varit mycket riktad på insatser inom trafiksäkerhet. Digitalisering ger möjlighet till att 

göra det enklare och mer attraktivt att använda CFM som färdmedel – även i kombination med 

kollektivtrafik. Ett bra utbud av CFM i kombination med kollektivtrafik underlättar för att 

stödja ”livet utan bil”, och erbjuder många fördelar för samhället såsom minskad 

klimatpåverkan, minskade buller, minskade luftföroreningar, och bättre användning av det 

offentliga utrymmet. 

 

Det finns inte någon enskild aktör som äger frågan i detta område, och många inblandade 

aktörer. Det finns inget övergripande program eller satsning i Sverige med fokus på hur 

digitalisering stödja CFM. Med en bred skara aktörer och många små initiativ, är det svårt att 

samla en överblick i området. Rapportering följer strukturen före-under-efter resan, vilket är 

ett bra sätt att klassificera nya aktiviteter som har tillkommit sedan förra rapporteringen. 

  

Före resan handlar om ITS-lösningar som har att göra med planering av resan för individen 

som går, cyklar eller åker med mikromobilitet. Eftersom nästan alla kollektivtrafikresor startar 

och slutar med en resa med CFM, är det viktigt att dessa beaktas, för att underlätta 

multimodalt resande och MaaS- lösningar. Just nu pågår flera projekt i landet som 

demonstrerar mobilitet som tjänst i nära anslutning till fastigheten, för såväl boende som 

anställda, i projekten LIMA, Brf Viva, MoJo och KomiLand. En röd tråd i dessa är att kunna 

boka och planera sin resa genom ett digitalt gränssnitt. Grundtanken är att främja hållbart 

resande. 

   

Under resan handlar om ITS-lösningar som gör det bekvämt, säkert och tryggt att transportera 

sig under resan – här inkluderas trafiksäkerhetslösningar. Exempel på nya svenska projekt 

inom detta område inkluderar: Information till cyklister om broöppning i samband med 

byggnationen av nya Hisingsbron i Göteborg. Skyltarna kommer att tändas när broöppning 

startas och släcks när den avslutas. Syftet är att cyklisten ska kunna anpassa hastigheten, om 

det är risigt väder kanske vänta innan bron (under en bro eller intill en byggnad) och, om 

möjligt, välja annan väg. Broöppningsinformationen finns tillgänglig via stadens öppna 

API:er. Navigatorer och appar kan hämta broöppningsstatus. I övrigt testas ny teknik för att 

styra trafiksignaler på Västerbroplan, Malmö stad har arbetat fram en ändring av de lokala 

ordningsstadgarna för att kunna ta betalt av elsparkcykelföretagen och styra parkering av 

elsparkcyklar till geofencade zoner. 

 

Efter resan handlar om ITS-lösningar som ger feedback om resan för att förbättra upplevelse, 

trafiksäkerhet & trygghet. Exempel som kan lyftas är förbättrad datainsamling av resvanor, där 

ett flertal projekt inom området pågår. Några projekt där appen TravelVu nyttjas är 

Kombinerad cykeldata från TravelVu, Bättre trafiksäkerhet för oskyddade 

trafikanter/Exponeringsdata samt Ändrade resvanor under Corona. 

 

Se bilaga Cyklister, fotgängare och mikromobilitet (CFM) med aktivitetsinformation. 

 Trafikinformation/Trafikledning - Trafikverket 

Trafikverket, Ylva Regnström, ansvarig. 

 

Tillgång till relevant, korrekt data är avgörande förutsättningar för utvecklingen inom området 

Trafikinformation och Trafikledning, liksom för övriga fokusområden inom den nationella 

handlingsplanen för ITS. Genom nationella och internationella samverkansaktiviteter, t ex 

utveckling av Nationella Accesspunkter (NAP) och uppkopplade fordon, utvecklas 
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förutsättningar för nya funktioner och tjänster. Inom trafikinformation pågår flera aktiviteter 

relaterade till ITS-direktivet och dess delegerade akter, tillgängliggörande av data, 

tillhandahållande av öppna data och utvecklat nyttjande av information, t ex vid 

trafikstörningar. Inom trafikledning utvecklas modeller för prediktering och analys kopplat till 

bl a trafikflöden, framkomlighet och miljö. Corona-pandemin har påverkat flera aktiviteter, 

vars tidplaner har fått förlängas. 

 

Inom EU pågår arbete inför revideringar av direktiv och förordningar som bl a kommer att 

påverka viken data som kommer att finnas tillgänglig och förutsättningarna för hur data kan 

delas mellan intressenter. 

 

Se bilaga Trafikinformation och Trafikledning med aktivitetsinformation. 
 

4 Status ekonomi 

4.1 Budget 
 

Trafikverkets kostnader för förvaltning ingår i ordinarie verksamhet och finns budgeterat där. 

 

5 Status riskbedömning 
 

Resursparametern för organisationer att avsätta tid för statusrapportering och gemensamt 

engagemang, är den allra största riskfaktorn. I och med avslutande av det hittillsvarande arbetet 

med Sveriges handlingsplan för ITS riskerar den kompetens som områdesansvariga besitter om 

det nationella nuläget inom respektive område, att inte bli tillgängligt på ett enkelt sätt. 

  

De synergier som erhållits via samverkan, bedöms ha medfört nytta för tillväxt och 

implementering inom ITS-området. När arbetet avslutas finns inte den naturliga mötesplats och 

plattform kvar, där samverkan bedrivits och synergier skapats. 
 

6 Referenser 
 

www.trafikverket.se/ITS 

  
 

 

Bilagor 
 

1. Rapport områden: 

 

1. Behovsdrivna försöksområden  

2. Intelligenta godstransporter och citylogistik 

3. ITS i Planeringsprocessen  

4. Kollektivtrafik  

5. MaaS (Mobilitet som tjänst)  

http://www.trafikverket.se/ITS
http://www.trafikverket.se/ITS
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6. ITS och cyklister, fotgängare och mikromobilitet  

7. Trafikinformation/Trafikledning  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Namn på området Namn Samuel Henningsson 1.0

Behovsdrivna försöksområden Organisation ITS-Sweden 2.0

Kontaktvägar 3.0

4.0

Ansvarig för aktivitet/projekt 

(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar 

(organisation/er och 

kontakt/er)

När 

genomförs 

aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör vad 

som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 

områden i den nationella 

handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens 

eller länk 

till ev. 

bilagor

1 Samuel Henningsson Vi kommer att lägga en plan för hur det 

framtida arbetet skall bedrivas

Våren 2021

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom 
Området, utan också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 



Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Namn på området Namn: Lina Moritz 1.0 12/10 2020 Jonas Eriksson

Intelligenta godstransporter Organisation: CLOSER 2.0

Citylogistik Kontaktvägar: lina.moritz@lindholmen.se 3.0

4.0

Ansvarig för aktivitet/projekt 
(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar (organisation/er och 
kontakt/er)

När 
genomförs 
aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör 
vad som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 
områden i den nationella 
handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens eller länk till ev. 
bilagor

2 CLOSER, Rodrigue AlFahel Geofencing FOI program Säkra, smarta zoner där fordon rör sig på människors 
villkor 

Trafikverket (Johannes Berg, Maria 
Krafft), Göteborgs stad (Malin 
Andersson), Stockholms stad (Robin 
Billsjö), Volvo Cars (Niklas Nygren), AB 
Volvo (PeterKronberg), Veoneer (Ola 
Boström), Transportstyrelsen (Niklas 
Nilsson), Scania (Ulf Ceder) 

2018 - 2022 10 MSEK NordicWay 2. I ITS 
handlingsplan: oskyddade 
trafikanter, C-ITS, 
kollektivtrafik, självkörande 
fordon 

Fokus ligger nu på att få till nödvändiga initiativ för att kunna upprätta statiska geofencing-
zoner. Detta innefattar nödvändiga åtgärder för att få till ett sömlöst dataöverföringssystem 
av trafikföreskrifter med llhörande processer och rutiner. Detta kommer senare behöva 
testas för att säkerställa kvalitet och robusthet i systemet. Vidare behöver policy och 
regelverk utredas där riktade insatser håller på och initieras. Internationella kontakter håller 
på och etableras för att säkerställa överhörning och harmonisering med andra 
internationella initiativ. 
Flertalet projekt, förstudier och initiativ som ex Smarta Urbana Trafikzoner, GeoSence 
och Trigger, har initierats. Under hösten planeras en behovskartläggning och en state-of-the-
art rapport för att se över hur efterfrågan och utbudet för geofencing kommer att se ut 
under de närmaste åren. Resultatet används för att initiera fler projekt och initiativ som kan 
möjliggöra en snabbare implementering av tekniken i verklig miljö.

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/geofencing

3 Trafikverket (Arne Lindeberg) NordicWay 2 Harmoniserade processer för C-ITS meddelanden. Scania (Fredrik Hoxell), Technolution 
(Peyman Tavakoli), Volvo Cars (Stina 
Carlsson), Göteborgs stad (Mikael 
Ivari), Trafikverket (Per Olof Svensk),  
m fl 

2018-2020 67 MSEK 
(svenska 
piloter) 

C-ITS Pågående och slutkonferens den 22 oktober 2020.

4 CLOSER, Anders Forsberg DenCity Test av uppkopplade fastighetsboxar (hela 
logistikkedjan) för leveranser och returer 

Sustainable Innovation (Roland 
Elander), PostNord (Yvonne 
Adolfsson), Renz (Johan Axfors), 
Riksbyggen (Therese Berg) m fl

2019-2020 6,7 MSEK Enbart en del av DenCIty (Arbetspaket 2b 
Fullservicefastighet) 

SESAM Pilot med paketbox planeras i Barkarby 2020/2021 https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/dencity-
steg-3

5 CLOSER, Lina Moritz SESAM Etablerad standard för digitala lås för leveranser i låsta 
utrymmen 

PostNord (Helena Sjöberg), Posten 
Norge (Stian Sjönhaug), DB Schenker 
(Erik Nordqvist) 

Vår 2019 2,3 MSEK Projektet slutrapporterades under hösten 
2019. 

Se vänster kolumn Avslutat https://closer.lindholmen.se
/projekt-closer/sesam-ii

6 CLOSER, Clara Wallin och Jonas Eriksson CLOSER round table 
uppkopplad & digitaliserad 
logistik  

Kunskapsnod och projektverkstad 45 + organisationer (städer, nationella 
myndigheter, regioner, OEMer, 
transportörer, ITK, m fl) 

Arbetsgruppe
n startades 
upp under 
2018

In-kind enbart Tydliga synergier med Drive 
Sweden, men annat typ av 
partn erskap här. I 
handlingsplan ITS: C-ITS, 
Trafikledning, Självkörande 
fordon. 

Löpande, kvartalsvis möten. https://closer.lindholmen.se
/temaomraden/digitaliserad
-uppkopplad-logistik

7 CLOSER, Anna Kristoffersson Multimodal 
Informationsdelning fas III 
(MMIS)

Målet är att förbättra den fysiska planeringen och 
driften i en leveranskedja genom befintlig (dold) data. 
Visa fördelarna med en skalbar och "tillgänglig för alla" 
digital infrastruktur. Genom Internet of Logistics 
principen

Ericsson (Thomas van Brunningen), 
Sandvik (Erik Jansson), Trafikverket 
(Jan Bergstrand), Sjöfartsverket (Jouni 
Lindberg), RISE (Amir), m fl 

2020-2023 5,8 MSEK Sea Traffic Management Pågående https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/multimodal-
informationsdelning

8 CLOSER, Lovisa Westblom och Anders 
Forsberg

CLOSER Round table Urban 
Logistics

Kunskapsnod och projektverkstad 45 + organisationer (städer, nationella 
myndigheter, regioner, OEMer, 
transportörer, ITK, m fl) 

Startades 
igång 2012, 
färdplan för 
citylogistik 
togs fram 
under 2014 
och 
handlingsplan 
ITS citylogistik 
under 2016 

In-kind enbart Fokus på hållbara, effektiva 
godstransporter i städer men med 
anknytning till persontransporter (t ex 
MaaS och LaaS) 

Mobility as a service, C-ITS, 
Självkörande fordon, 
Kollektivtrafik, ITS i 
planeringsprocessen, 
Trafikledning, oskyddade 
trafikanter 

Löpande, kvartalsvis möten. https://closer.lindholmen.se
/temaomraden/urban-
mobility

9 CLOSER, Josephine Darlington Smarta Urbana Trafikzoner 
(Vinnova finansierat UDI-steg 
2) 

Skapa, demonstrera och kravställa grundläggande 
förutsättningar för smarta zoner, genom att arbeta 
kundcentrerat och iterativt i verkliga situationer. Detta 
för att skapa en mer tillgänglig stad, färre antal skadade 
och dödade samt öka flexibiliteten i användningen av 
stadsmiljön.  

Stockholms stad, Göteborgs stad, 
Axfood, Martin & Servera, HAVI, 
Ramudden, M Logistics, 
Betongindustri, Hövding, VTI, 
AstaZero, RISE, Göteborgs Universitet, 
SAFER, Scania, Viscando, 
Technolution, CLOSER, Trafikverket

2020-2022 14 MSEK NordicWay 2 och 3 samt 
geofencing FoI-program. I ITS 
handlingsplan: oskyddade 
trafikanter, C-ITS, 
kollektivtrafik, självkörande 
fordon 

Ansökan beviljades i slutet på juni och projektet är just nu i uppstartsfasen, där kick-off för 
projektet sker den 1/9-2020. Fokus i höst kommer att vara på att utveckla den digitala 
plattform som behövs för att kommunicera ut villkoren i de smarta zonerna till fordonen 
som ska ingå i demonstrationerna under 2021. 

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/smarta-
urbana-trafikzoner-0

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom Området, utan också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och 
personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 



10 CLOSER, Jonas Eriksson Fed-e-rated EU driver initiativ DTLF (dtlf.eu) för att bidra till 
upprättandet av ett nätverk av plattformar för 
datadelning inom godstransporter och 
logistikdomänen på EU-nivå. För att manifestera 
detta har projektet FED-e- RATED 
(www.federatedplatforms.eu) skapats där detta 
arbete ska demonstreras i första steget för att 
sedan gå vidare mot storskalig implementering.

Vediafi, Ahola, 51Biz Luxembourg, 
Codognotto Italia S.p.A., Grimaldi 
Euromed, Terminal San Giorgio 
Consorzio ZAILOG, IATA, Traficom, 
Swedish Transport Administration, 
Swedish Maritime Administration NL 
Ministry of Infrastructure and 
Watermanagement, Ministerio de 
Fomento, Puertos del Estado, 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) 

2019-2023 22 MSEK DTLF och följaktligen FED-e-RATED 
kommer huvudsakligen att fokusera på 
implementeringen av papperslösa 
transportdokument, digitaliserad trafik- 
och infrastrukturhantering och smarta 
mobilitetslösningar också i samband med 
TEN-T-korridorerna.

10 svenska living labs planeras för genomförande under projektets gång. Ett axplock 
svenska living labs följer nedan:
BetTerFlow, fokuserar på att ta itu med dagens ineffektivitet i transportsystemet genom 
innovation av standardiserad datadelning via en demonstrationsplattform för att säkerställa 
synlighet och sömlös integration genom hela transportkorridoren, transportnaven och de 
olika transportmedlen. Fokus är på godsflödet, Finland till Sverige och tvärt om via Wasaline-
färjan, och överflyttning till tåg för vidare transport. 
MMIS III har målet är att förbättra den fysiska planeringen och driften i en leveranskedja 
genom bättre användning av befintliga (dolda) data. Fokus är att få fram och visa fördelarna 
med en skalbar och "tillgänglig för alla" digital infrastruktur för att ansluta alla typer av 
organisationer, offentliga eller privata, globala eller lokala, involverade i transport- och 
logistikkedjor. Detta genom att använda principerna och konceptet för Internet of Logistics.
STHub med transportköparens perspektiv som utgångspunkt fokuserar detta LL på att skapa 
möjligheter till att utbyta information mellan det finska transportföretaget Ahola och 
färjerederiet Wasaline som kör färjan mellan Kvarken hamnarna Vaasa och Umeå. Genom 
att använda informationsdelningsfunktionerna som Ahola använder sig av via IT-företaget 
Attracs kan informationsflödet mellan de olika aktörerna i transportkedjan öka samtidigt 
som transportköparen och de olika inblandade aktörerna är försedda med realtidsdata.
Optimized Port Operations by Cargo Owner Integration kommer använda en 
demonstrationsplattform för att optimera Kvarkens hamnverksamhet baserat på behoven 
och förhållandena från lastägarna, som nyttjar Kvarken hamnarna som hub samt lager 
gällande transporter med lastbil, järnväg och fartyg från fabrik till kund.
RRTCDM omfattar import- och exportflöden hos två intermodala terminaler belägna i 
Jönköpingsregionen som kommer använda en digital plattform för att demonstrera 
konceptet Collaborative Decision Making. Lösningen omfattar utveckling av 
processbeskrivningar som identifierar fysiska, administrativa händelser och 
samordningspunkter som kommer att användas som grund för att ett standardiserat utbyte 
av realtidsinformation melllan aktörerna.

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/federated

11 Scania, Elisabeth Hörnfeldt HITS2024 I projektet kommer man att adressera flera svåra men 
viktiga frågor för att driva förändringar på områden som 
är kopplade till utmaningen. Några av de viktigaste 
frågorna handlar om policy för öppen delning av 
transportdata, men också en anpassning av 
lagstiftningsfrågor, inte minst med tanke på utveckling 
av nya transport- och fordonstjänster. Geofencing är ett 
av flera exempel på teknologi med stor potential att 
skapa en säkrare och renare stad, men där både 
infrastruktur, regelverk såväl nationellt som 
internationellt, behöver anpassas för att nå de globala 
hållbarhetsmålen. 

Scania, Upphandling Södertörn, 
Catena, GU, Fabege, LiU, Closer, 
RagnSells, KTH, Dagab, IVL, Ericsson, 
RISE, FTL Logistics, Stockholms stad, 
Havi Logistics, Logtrade, Atrium 
Ljungberg 

2020-2024 Projektavtal signerat. Innan semestern hölls en kick-off med samtliga parter. Scania har 
delvis varit permitterade under sommaren och projektet planeras att startas upp igen vecka 
35. Nästa milstolpe är design thinking workshops den 22/9 och 6/10 tillsammans med 
Stanford.

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

12  ITRL KTH, Anna Pernestål Future Scenarios for the 
Digitalised Road Freight 
Transport Landscape

Digitalisering och automatisering utvecklas snabbt, 
experter håller med om att det inte handlar om om 
utan snarare när vi kommer att se effekter på offentliga 
gator och effekter av affärer.
Målet med detta projekt är att utveckla tre till fyra 
framtidsscenarier som beskriver effekterna av 
digitalisering och automatisering i godstransport och 
effekterna på framtida transportsystem och samhälle.
Tre workshops med experter från vägfraktsektorn har 
genomförts under vintern 2018-2019, och resultaten 
analyseras sedan av ett analysteam och omvandlas till 
fyra framtidsscenarier.

Se rapport: 
https://www.itrl.kth.se/polopoly_fs/1.
946696.1576592017!/How%20will%2
0digitalization%20change%20freight%
20transport.pdf

2018-2019 1 MSEK Projektet är avslutat, se slutrapport: 
https://www.itrl.kth.se/polopoly_fs/1.946696.1576592017!/How%20will%20digitalization%
20change%20freight%20transport.pdf

13 Mats Åkerfeldt, Trafikverket Intelligent Videogates (IGV) S2R projektet IGV siktar på att skapa bättre automatisk 
datafångst från godsvagnar på järnväg allt för att skapa 
smidigare och effektivare operation på terminaler. 

Ericsson, Trafikverket, KTH, m fl. 2017-2021 10 Mkr RFID in rail 

14 Trafikverket/CLOSER, Thomas Asp High Capacity Transport 
Intelligent Tillträdeskontroll 

Syftet med detta projekt är att utveckla några olika 
prototyper till ITK system enligt den 2016 föreslagna 
standarden och det av myndigheterna framtagna 
förslaget regelverket och sen testa och utvärdera dessa 
för att verifiera och finjustera både kraven och 
regelverket. Demonstrationsprojekten ska också 
fungera som inspiration och förebilder till stöd till 
utvecklingen av kommersiella ITK-tjänster.

Trafikverket, Volvo, Vehco, Scania, 
Lunds Universitet, Closer 

2018-2018 3 Mkr https://www.vinnova.se/glo
balassets/mikrosajter/ffi/do
kument/slutrapporter-
ffi/effektiva-och-
uppkopplade-transporter-
rapporter/2016-02534.pdf

15 Trafikverket, Jan Bergstrand DTLF DTLF ska bistå kommissionen med att genomföra 
unionens aktiviteter och program som syftar till att 
främja ett mer effektivt utbyte av elektronisk 
information inom transport och logistik, med målet att 
undanröja tekniska, operativa och administrativa hinder 
mellan och inom transportformer. Forumet ska 
tillhandahålla en plattform för strukturell dialog, utbyte 
av teknisk kunskap, samarbete och samordning mellan 
kommissionen, medlemsstaterna och berörda aktörer 
inom transport och logistik. DTLF´s uppgift är att 
tillhandahålla rådgivning och teknisk expertis till 
kommissionen och dess tjänster i förhållande till 
utarbetandet av lagstiftningsförslag och politiska 
initiativ inom området digital transport och logistik, 
samt i genomförandet av dem. Detta inkluderar särskilt 
samordning och samarbete med medlemsstaterna och 

https://ec.europa.eu/transparency/re
gexpert/index.cfm?do=groupDetail.gr
oupDetail&groupID=3280&NewSearch
=1&NewSearch=1

2019-2023 In-kind enbart https://ec.europa.eu/transp
arency/regexpert/index.cfm
?do=groupDetail.groupDeta
il&groupID=3280&NewSear
ch=1&NewSearch=1



16 CLOSER, Nicklas Blidberg BOOSTLOG Projektet BoostLog At understödja effektgenerering av 
FoI-investeringar som bidrag till:
- EUs policys avseende klimatneutralitet, utsläpp, 
trängsel, minskade ljudföroreringar, fri rörlighet för 
gods, intern säkerhet, digital transformation av 
logistikkedjor samt datadelning i logistiska ekosystem 
samt; 
- Företags hållbarhet och konkurrenskraft för att skapa 
värde för samhället.
Mål
BOOSTLOG kommer att fokusera på fyra områden:
- Ökad synlighet och tillvaratagande av resultat, utfall 
och demonstrationer från FoI-projekt inom transport- 
och logistikområdet;
- Utveckla och implementera valoriseringsstrategier och 
riktlinjer för att påskynda tekniskt och organisatoriskt 
innovationsupptag, inklusive skapandet av en 
”Innovationsmarknad” och utfärdandet av 
rekommendationer för att öka påverkan av FoI-
finansiering;
- Definiera kunskapsluckor inom FoI för effektiv 
användning av FoU-investeringar samt;
- Stärka påverkan av FoI-insatser genom 
kommunikation och involvering av intressenter i 

Alliance for Logistics Innovation 
through Collaboration in Europe, 
ALICE AISBL (ALICE), Smart Freight 
Center (SFC), Zaragoza Logistics 
Center (ZLC), Stichting TKI Logistiek 
(TKI DINALOG) , HaCon 
Ingenieurgesellschaft mbH (HACON), 
Institute of Communications and 
Computer Systems (ICCS), Vlaams 
Instituut voor de Logistiek VZW (VIL), 
Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der Angewandten Forschung E.V. 
(FRAUNHOFER), FIT Consulting SRL 
(FIT), Fundación de la Comunidad 
Valenciana para la Investigación, 
Promoción y Estudios Comerciales de 
Valenciaport (FVP), Technische 
Universiteit Delft (TU DELFT), 
European Road Transport Telematics 
Implementation Coordination 
Organisation-Intelligent Transport 
Systems & Services Europe (ERTICO), 
CLOSER vid Lindholmen Science Park 

2020-2023 14 MSEK Projektet är i uppstartsfas. Grant-agreement förväntas på plats under november. 
Projektstart januari 2021

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/boostlog

17 CLOSER, Anders Forsberg SSHe – Storskaliga, 
Samordnade Hemleveranser

CLOSER delprojektleder tillsammans med Sustainable 
Innovation. Projektet ska bygga en skalbar och 
automatiserad och rationell process från inköp i 
livsmedelsbutik levererat hem till kund med t ex taxi till 
personer i riskgrupp och med en obruten kylkedja.
Mål
Nyutvecklad kylbox för obruten kylkedja för 
taxileverans, affärsmodell samt systemstöd för 
automatiserad ruttplanering och betalningsflöde. 
Skapa stor samhällsnytta med en tjänst även i icke 
kristider för att säkerställa nationell kommersiell service 
i all delar av landet
Utveckla en kostnadseffektiv lösning med hög och 
livsmedelssäkerhet och spårbarhet
Lansering av tjänsten i minst fem butiker i både tätort 
och glesbygd för verifiering samt partners

COOP, Taxi Sthlm, Svea Taxi, Adaptive 
Media, FreelWay, Eskilstuna kommun, 
SUST, Mariestads kommun och 
CLOSER

2020-2021 2,0 MSEK Prototyper av kylbox ska testas i Södra Årefjällen i september. Systemintegration av app för 
bokning och betalning av med varor samt leverans via Taxi Stockholm. COOP-butiker redo i 
Mariestad och Eksilstuna att påbörja test i september/ oktober.

18 CLOSER, Anna Björkman Rail Road Terminal 
Collaborative Decision 
Making (RRTCDM)

RRTCDM omfattar import- och exportflöden hos två 
intermodala terminaler, Jönköping och Nässjö som är 
belägna i Jönköpingsregionen som kommer använda en 
digital plattform för att demonstrera konceptet 
Collaborative Decision Making (CDM).
Mål
- Skapa möjligheter till digitala samarbeten gällande 
prognostisering av tillgänglig kapacitet. 
- Skapa ett effektivt samarbete mellan den intermodala 
terminalen, rederier, tågoperatörer och 
lastbilsoperatörer samt möjliggöra att tomcontainers 
kan lastas direkt för export hos inlandsterminalen 
istället för att gå tom till hamnen. 

Trafikverket, RISE, Jönköpings 
Kombiterminal, Region Jönköpings 
Län, Nässjö Kombiterminal AB, Södra 
Munksjön Utveckling AB, Bring, 
Transab

2020-2022 3,5 MSEK Fokus ligger nu på att i dialog med relevanta aktörer identifiera problemställningar och 
möjliggörare för en effektivare användning av intermodala transporter i de flöden som 
omfattas av RRTCDM.

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/rrtcdm

19 CLOSER, Josephine Darlington Framtidens hållbara e-handel E-handeln har ökat lavinartat, där våra 
konsumtionsbeteenden har skiftat från fysisk till digital 
handel, bara under våren 2020 med 44%. Till följd är en 
ökning mindre leveranser i fragmenterande 
transportflöden vars färdsätt i längden inte är hållbart. 
Därför kommer ReLog, CLOSER och Vinnova 
tillsammans driva en workshop-serie med alla typer av 
relevanta aktörer för att kartlägga utmaningarna kring e-
handelsleveranser.

ReLOG, Vinnova och CLOSER 2020-2021 0,3 MSEK Arbetet påbörjades i slutet på augusti och fokus är just nu på att sätta samman de aktörer 
projektet önskar att involvera. Planen är att arbeta snabbt med detta för att kunna utföra 
workshops under september, oktober och november. 

https://closer.lindholmen.se
/closer-projekt/framtidens-
hallbara-e-handel
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Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

ITS i Planeringsprocessen Olof Johansson 1.0

Trafikverket 2.0

olof.b.johansson@trafikverket.se 3.0
4.0

Ansvarig för aktivitet/projekt 
(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar 
(organisation/er och 
kontakt/er)

När 
genomförs 
aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör vad 
som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 
områden i den nationella 
handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens 
eller länk 
till ev. 
bilagor

1 Trafikverket Projekt som tittar på hur planeringen av 
transportsystsmet bör se ut när samspelet 
mellan infrastruktur och fordon blir större 
i och med intåget av avancerade förarstöd 
i fordonen. Utgångspunkten för projektet 
är att använda ordinarie metod för 
Åtgärdsvalsstudier (ÅVSer) som 
Trafikverkets annars tillämpar i sin 
planering

En förståelse för vilka mindre åtgärder i 
infrastrukturen som kan förstärka 
effekterna för fordonens förarstöd (ex: 
nödbroms, filhållningsassistenter, mm). 
Hypotesen är att detta då kan ge ge 
positiva effekter på ex. trafiksäkerhet 
utan större merkostander.

Trafikverket 2020-2021

2 Trafikverket geofencing-området Det pågår flertalet initiativ inom 
geofencing-området. Utöver en 
samverkansplattform med 
forskningsinriktning och EU-projektet 
Nordic Way 3 utreds dessutom konkreta 
tillämpningar av geofencing i såväl det 
kommunala som statliga vägnätet. För det 
kommunala vägnätet innehåller det 
Vinnova-finansierade SMURF-projektet 
(Smarta urbana trafikzoner) flertalet 
demo-projekt (bl.a. innovationszon 
Hornsgatan med hastighetsanpassning för 
oskyddade trafikanter). För det statliga 
vägnätet ska det initieras ett projekt inom 
trafikverket där en ideskrift är tänkt att 
tas fram som tittar på i vilka miljöer och 
vid vilka trafikflöden där tekniken har 
potential att bidra till postiva effekter och 
således bör rullas ut först på det statliga 
vägnätet.

Trafikverket - statligt vägnät
SMURF-projektet: flertalet 
aktörer involverade

2020-2021

3 Trafikverket Utformningskrav för automatiserade 
fordon

Det pågår just nu flertalet initiativ för att 
se vilka utformaningskrav automatiserade 
fordon ställer på infrastrukturen. Här vill 
vi hitta det minsta nivå av stöd som är 
lämpligt att få in sett till kostnad på 
systemnivå. För att komma till 
systemnivån behöver dock ett antal 
specifika sträckor tittas på (just nu pågår 
det därför dialog och utredning om att 
genomföra demonstrationsprojekt, spelas 
också in i kommande förslag till 
infrastrukturplan). Det tittar därutöver 
bl.a. på en sträcka, väg372 i region 
Nord/Skellefteå. Dessutom pågår flertalet 
forskningsinitiativ kring detta.

2020-2022

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom 
Området, utan också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 



Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Namn på området Kollektivtrafik Namn Håkan östlund 1.0 2019-03-18 Håkan Östlund

Organisation Samtrafiken i Sverige AB 2.0 2019-05-10 Håkan Östlund

Kontaktvägar hakan.ostlund@samtrafiken.se 070-7623839 3.0 2020-05-07 Håkan Östlund

4.0 2020-10-07 Håkan Östlund

5.0 2020-11-25 Håkan Östlund

Ansvarig för aktivitet/projekt 

(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar (organisation/er 

och kontakt/er)

När 

genomförs 

aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör 

vad som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 

områden i den nationella 

handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens 

eller länk 

till ev. 

bilagor

1 Samtrafiken i Sverige AB, Håkan Östlund. Projekt Öppna Data. Samtrafiken 

utvecklar branschgemensam teknisk 

lösning för insamling, aggregering och 

tillgängliggörande av kollektivtrafikdata. 

Detta är den lösning som föreslogs i 

Kraftsamling Öppna Trafikdata och där 

Samtrafiken levererar branschens 

kollektivtrafikdata till den Nationella 

Åtkomstpunkten (som hanteras av 

Trafikverket, eller annan av 

Trafikverket/Transportstyrelsen utsedd 

part) i enlighet med EU Förordning 

2017/1926.

Färdig tjänst för insamling, aggreggering, 

konsolidering och distribution av 

harmoniserat kollektivtrafikdata via 

Trafiklab.se. Insamlat data skall även 

kunna vidareförmedlas för distribution via 

Trafikverkets nationell åtkomstpunkt i 

enlighet med EU Förordning 2017/1926.

Samtliga RKM, Järvägsoperatörer, 

linjebussoperatörer.

2018-2022 27 Mkr. Avser enbart kollektivtrafikdata. Mobilitet som tjänst. Insamling av statisk kollektivtrafikdata 

beräknas vara klar för samtliga RKM till 

hösten 2020. Nästa steg med övriga 

Järnvägsföretag och Linjebuss 

operatörer under 2021. Insamling av 

dynamisk kollektivtrafikdata påbörjad. 

Klart för ca 11 RKM motsvarande 

närmare 90% av kollektivtrafik-

marknadens resor. Utveckling av 

lösning för aggregering av data och 

indataportal för de som inte kan skicka 

trafikdata på fil påbörjat hösten  2020. 

Uttredning svensk (nordisk) NeTEx 

profil klar 2019. Utredning svensk Siri 

profil beräknad under 2021. Utveckling 

av plattform pågår löpande.

https://sa

mtrafiken.

se/projekt

/oppna-

trafikdata/ 

2 Samtrafiken i Sverige AB, Laila Berkhahn. Biljett och Betalstandard (BoB) 

Vidareutveckling av framtagen  

branschgemensam  biljett- och 

betalstandard (BoB) 

så att alla trafikföretag kan: validera egna 

och andras biljetter samt sälja egna och 

andras biljetter. Samtrafiken stödjer med 

kompetens för implementering.

Samtliga RKM, Järvägsoperatörer, 

linjebussoperatörer (eventuellt 

även andra aktöerer, bör utredas)

2018- Avser i nuläget enbart lösning för 

kollektivtreafikbranschen och 

företrädesvis lösningar för Samtrafikens 

ägare och partners.

Mobilitet som tjänst. Dokumentation av tekniska 

lösningsspecifikationer och utveckling 

av referensimplementation beräknas 

klart hösten 2020 (TESS - Ticketing  

Essential System Samtrafiken). 

Förstudie med behovsinventering inom 

branschen pågår för av Samtrafiken 

Hostad lösning. Nytt 

verifieringsramverk framtaget och 

beslutat i CAB (Change Advisory Board) 

Behovsinventering av funktion för 

bokade resurser under hösten 2020 och 

våren 2021. Regeringens utredning och 

förslag om ett nytt Nationellt 

Biljettsystem kommer att påverka 

utvecklingen av BoB.

se ovan

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom 
Området, utan också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 
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Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Mobilitet som tjänst Per-Erik Holmberg 1.0 20200909 Per-Erik Holmberg

RISE 2.0

per-erik.holmberg@ri.se 3.0
4.0

Aktiviteter nedan redovisas i den 
form och ordning som beskrivs i 
Färdplan för Kombinerad 
mobilitet i Sverige *)

Ansvarig för aktivitet/projekt 
(organisation och 
kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar 
(organisation/er och 
kontakt/er)

När 
genomförs 
aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör 
vad som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 
områden i den nationella 
handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens eller länk till ev. 
bilagor

1 AFFÄRER OCH DIGITAL 
INFRATRUKTIR

2 "- Tillgängligöra 
kollektivtrafikens biljetter" för 
tredje part

3 Västtrafik, SL, Skånetrafiken Ansluta biljettsystem till BoB-
standard

De tre stora trafikhuvudmännen 
skall ha teknisk förmåga att 
erbuda digitala biljetter för 
försäljning genom tredje part. 

SL, Västtrafik Skånetrafiken, 
Vinnova

2018-2019 3 Milj från 
Vinnova, 
resten 
egenfinansiera
t

Hubudmännen kan inte comitta till att 
verkligen genomföra, då detta kan vara en 
politisk process

ITS för Kollektivtrafik. Alla tre huvudmän har teknisk förmåga. 
Västtrafik och SL har genomfört 
tekniska och affärsmässiga piloter. 
Västtrafik har politiskt beslut på att 
möjliggöra digital 
tredjepartsförsäljning.

4 Utveckla RKM tjänsteutbudför 
Kombinerade Mobilitetsjänster 

5 Samtrafiken Utredning om hur 
kollektivtrafikbiljetter kan 
utformas för att passa in i KM-
erbjudande

Förslag och möjligtvis 
övernskommelser på hur 
biljettprodukter kan 
implementeras regionalt eller 
nationellt för att passa in i KM-
tjänster.

Samtrafiken tillsammans med 
parter ur kollektivtrafiken

2018-2019 750 kkr från 
Vinnova

Då biljettprodukter är en viktig och 
affärskritisk process, kan inga beslut tas i 
denna utredning, bara ge förslag.

ITS för Kollektivtrafik. Frågorna delvis inkuderade i utr. Nat 
Biljettsystem

https://samtrafiken.se/proje
kt/projektarkiv/bid/

6 Regeringskansliet Statlig utredning om nationellt 
biljettsystem

Förslag på teknik, roller, struktur 
som underlättar för 
implementeirng av Mobiltiet som 
tjänst. (Utifrån MaaS-prespektiv. 
Utredningen är bredare än så)

Särskild utredare Gerhard 
Wnnerström

2019-2020 Utredningen har presenterat förslag som 
skulle ugöra en bedydande bidrag för att 
möjliggöra för MaaS-tjänster. Återstår att 
se hur detta tas vidare.

ITS för Kollektivtrafik. https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/statens-
offentliga-
utredningar/2020/04/sou-
202025/

7 Tillgängliggöra data från 
Kollektivtrafiken

8 Samtrafiken Kraftsamling öppen data Arbete för att ta fram en 
gemensam syn på vilka data som 
skall tillhandahållas och på vilket 
sätt

Samtrafiken + RKM i Sverige 2018-219 ITS för Kollektivtrafik

*) Färdplanen utvecklades på uppdrag av Regeringens 
samverkansgrupp för Nästa generations resor och transporter, och ägs 
gemensamt av Energimyndigheten, Trafikverket, Samtrafiken, Svensk 

Kolektivtrafi och Vinnova. Https://fardplan.kompis.me

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, 
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom Området, utan 
också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 



9 Samtrafiken Projekt Öppna data Syftet med projekt Öppna data är 
att göra verklighet av den 
färdplan som branschen tog fram 
under arbetet med ”Kraftsamling 
öppna trafikdata” 2017. Projektet 
kommer att gynna framväxten av 
kombinerade mobilitetstjänster i 
Sverige samtidigt som det ger 
förutsättningar för 
trafikoperatörer att efterleva 
gällande EU-förordningar

Samtrafiken + RKM i Sverige 2019-ff  ITS för Kollektivtrafik. Projektet pågår https://samtrafiken.se/proje
kt/oppna-data/

10 RISE, Daniel Rudmark ODIN (Open data in hte 
Nordics)

Syftet med ODIN-projektet är att 
skapa samordning i Norden 
avseende öppna data från 
kollektivtrafiken. Teknik, 
Standarder, Organsiation. Genom 
att dela kunskap och utveckling 
ökar möjligheterna för Nordiska 
MaaS-opertörer att enklare 
integrera kollektivtrafiken i MaaS-
tjänster

RISE, Samtrafiken, EnTur, HSL, 
Moovia

2018-ff ITS-för kollekitvtrafiken, EU 
Delegerade akter

Projektet pågår. https://nordicopenmobilityd
ata.eu/

11 LAGSTIFTNING; POLICY OCH 
REGELVERK

12 Identifiering och fokusering på 
lagstiftnings- och policybarrirer 
för MaaS

13 RISE, Kristina Anderssson Policy Lab, Peer-2-Peer 
carsharing

Aktivitet inom Drive Sweden för 
att identifiera svårigheter kring 
skattelagstiftning och 
fordonsregistrering vid P2P 
bildelning

RISE, Skattemyndigheten, 
Transportsytrelsen, Hertz, 
Volvo Cars, SnappCar, 
GoMore

2018 Finansiering 
från Drive 
Sweden

Projektet resulterade i förtydliganden 
från Skattemyndigheten i sin 
kommunikation, samt möjligheter för 
informationsutbyte mellan P2P-aktörer 
avseende intäktsredovisning. Frågan 
om fordonsregistrering (hyrbil) är 
fortsatt ej åtgärdad.

https://vehicle.lindholmen.s
e/sites/default/files/content
/bilder/positionpaper_juni2
018_0.pdf

14 Regeringskansliet Bilpoolsutredningen Från ett MaaS perspektiv lyftes 
det fram gentemot utredningen 
(konsultation med KOMPIS) 
vikten av att underlätta för 
städerna att kunna avsätta 
parkeringsutrymme för bilpooler 
(frågan om allmän platsmark), 
vikten att förenkla för fordon att 
kunna nyttjas i olika 
affärsmodeller (bilpool, hyrbil, 
privatbil) för icke-vinstdriven 
bildelning (P2P), samt 
jämnställande av 
momsregelverket.

Regeringskansliet 2019 Betänkandet lämnades över våren 2020 
som Motorfordonspoolutredningen. 
Förslag fanns betänkandet om 
möjlighet för kommuner att avsätta 
platsmark, men frågan om moms 
adresserades inte.

https://www.regeringen.se/
rattsliga-dokument/statens-
offentliga-
utredningar/2020/04/sou-
202022/

15 RISE, Kristina Andersson Policy lab förmånsmobilitet Aktiviteten syftar till att 
undersöka förutsättningar för att 
erbjuda förmånsmobilitet på 
samma villkor (eller bättre ) som 
förmånsbilar. EN förutsättning för 
att MaaS skall kunna konkurrera 
med den egna bilen. 

RISE 2019 Finansiering 
från Vinnova

Ett position paper är publicerat om 
förmånsmobilitet

https://www.ri.se/sites/defa
ult/files/2019-
06/PositionPaper_F%C3%B6
rm%C3%A5nsmobilitet_Maj
2019.pdf



RISE, Kristina Andersson Kartläggning Policy och 
regelverk för MaaS

Genom KOMPIS-projektet har 
RISE genomfört en kartläggning 
av Policy och 
regelverktsimlikationer på MaaS. 

RISE 2019 Finansiering 
av 
Vinnova/KOM
PIS

Rapport publicerad som ger en god 
överblick över de frågeställningar som 

https://www.ri.se/sites/defa
ult/files/2019-
11/Regelverk%20och%20pol
icy%20i%20relation%20till%
20MaaS%20%20-
en%20kartla%CC%88ggning
%20%20.pdf

Trafikverket, Clas Roberg Regeringsuppdrag om 
Nationell åtkomstpunkt för 
integration av 
Mobilitetstjänster

Utreda möjligheten till en 
gemensam nationell 
åtkomstpunkt för kombinerade 
mobilitetstjänster, vars syfte är 
att utreda möjligheten till en 
gemensam åtkomstpunkt med 
harmoniserade tekniska och 
affärsmässiga förutsättningar för 
mobilitetstjänster för att 
möjliggöra tredjeparts försäljning 
av biljetter och andra 
kombinerade mobilitetstjänster

Trafikverket 2019-2020 Trafikverket Rapport överlämnad till 
regeringskanslitet

https://trafikverket.ineko.se
/se/f%C3%B6rstudie-
gemensam-
%C3%A5tkomstpunkt-
f%C3%B6r-kombinerade-
mobilitetstj%C3%A4nster-
underlag-till-delredovisning-
av-regeringsuppdrag-
mobilitet-som-en-
tj%C3%A4nst

16 IMPLEMENTERING OCH 
PILOTER

17 Pilotimplementering av KM-
tjänster i storstadsregioner

18 Arbetsgivarmobilitet i Järfälla Projekt som fick finansiering i den 
första KOMPIS-utlysningen hos 
Vinnova. Sysftet var att testa 
förmånsmobilitet hos Järfälla 
kommun.

Spacetime Communicaiton, 
Järfälla Kommun

2018 Finansiering 
från Vinnova

Projektet avslutades utan att 
färdigställas, pga otakt i planer mellan 
mottagarorgansiation och 
levaerantör/tidplan. 

19 Ubigo, Hans Arby Utvärdering av MaaS-pilot 
Stockholm

Stockholms stad genomför 
mobilitetsprojekt i 
Eccentricprojektet (EU), varav ett 
av dessa var pilot för kombinerad 
mobilitet. Projektet fick 
finansiering i KOMPIS-utlysning 
för att utvärdera i enlighet med 
KOMPIS-ramverk.

Stockholms Stad, Ubigo 2018-2019 Finansiering 
av Vinnova

Utvärderingen genomförd i enlgihet 
med KOMPIS ramverkg för utvärdering 
av MaaS-tjänster.

20 RISE, Anne Faxer DENCITY - Mobility Broker DENCITY-projektet tar ett 
helhetsgrepp på mobilitet i den 
framtida staden. Ett av 
delområdena är Mobility Broker, 
där Allmännyttan i Göteborg 
genomför en upphandling av 
rollen Mobility broker som är 
tänkt att leverera mobilitet i 
enlighet med Mobilitetsavtal 
knutet med Staden.  Konceptet 
testas i en av Stdsdelarna i 
Göteborg under 2020.

RISE, Framtiden, Göteborgs 
Stads Parkeringsaktiebolag, 
Karlastaden, Lindholmen 
Science Park/CLOSER

2019-2020 Finansierng av 
Vinnova

Projektet kommer inte att implementera 
en fullödig MaaS-tjänst i bostadsområdet, 
utan istället fokuserar projektet på hur 
privata och offentliga fastighetsaktörer 
kan ta olika ansatser för att uppfylla 
mobilitetsavtal för sänkt p-tal. 
Upphandling, föranrking , organsiation 
och affärsmodeller är fokus. SMå 
mobilitetspiloter kommer att genomföras 
för marknadsintrodukton till mobilitet i 
området.

Projektet pågår. En 
implmenteringsguide kommer 
produceras inom projektet

https://closer.lindholmen.se
/projekt-closer/dencity-steg-
3/mobility-broker-
mojliggorande-paket-
fastighetsutvecklare-att-
erbjuda

21 Nobina MaaS-pilot Barkabystaden

Projektet skpar förutsättningar för ett hållbart resande till och från samt inom Barkarbystaden. Projektet ger en unik möjlighet att integrera ny teknik, kollektivtrafik och infrastruktur för en modern och hållbar stadsutveckling som möter människors beho

Nobina, SL, Järfälla kommun 2019-2020 Finansiering 
av VInnova

Projektet innehåller både MaaS-tjänst 
(MaaS-appen Travis har utvecklats genom 
projektet och är nu tillgänglig för hela 
Stockholm), och självkörande skyttlar.

Projekte pågår. https://barkarbyscience.se/
projekt/modern-mobilitet-i-
barkarbystaden/



22 Lindholmen Scence Park LIMA - Lindholmen Integrated 
Mobility Arena

Projektet skall leverera en tjänst 
för arbetsgivare och anställda på 
Lindholmen som förenklar både 
tjänsteresan med hållbara 
transportslag och privatresan. Alla 
tjänster i en app, privat och 
tjänsteresa. Direktkonteras hos 
arbetsgivaren och en faktura för 
privatresandet. 

Drive Sweden, Lindholmen 
Science Park, RISE, Smart 
resenär, Ubigo, Ericsson, 
Veridict, Carmenta, 
Göteborgs Stads Parkerings 
AB mfl

2019-2020 Finansiering 
av Vinnova

Projektet pågår. Tjänst lanseras i 
September 2020.

https://www.drivesweden.n
et/lima

23 Scania Scania Go Scania utvecklar en MaaS-tjänst 
för internt företagsbruk 
inkluderande Cyklar, Interntaxi, 
bilpooler mm.

Scania, KTH mfl 2018-2019 Finansering av 
Vinnova

Projektet avslutas mend tjänsten 
används operativt hos Scania 
Södertälje.

24 SAMS, Anna Kramers Kontorshotellpilot Inom SAMS-projektet testas ett 
koncept med arbetsplatshotell 
nära där du bor, istället för att 
pendla till arbetsplatsen varje 
dag. "Icke-resan" som del i MaaS-
koncept är väldigt relevant och 
testas i detta projekt.

KTH, Ericsson 2019-2020 SAMS-
kompetenscen
ter

Projektet pågår

25 Linköpings Kommun, Sandra 
Victor

Challenge from Sweden - Pilot 
Linköping

Linköpings kommun genomför en 
pilot med en MaaS-tjänst i 
samarbete med Kyyti (en av 
vinnarna i Challenge From 
Sweden)lokala fastighetsbolag 
och kollektivtrafiken.

Linköpings Kommun, Sankt 
Kors, Kyyti, mfl

2020-ff Energimyndig
heten

https://sanktkors.se/vara-
projekt/linkoping-maas-
mobility-as-a-service/    
https://mobility.challengefr
om.se/#winners/3

26 Skånetrafiken, Mårten Rignell Challenge from Sweden - Pilot 
Skåne

Region Skåne/Skånetrafiken 
sätter upp en 
Integrationsplattform med 
leverantörern IOMOB (EN av 
vinnarna i Challenge from 
Sweden) samt bygger en MaaS-
tjänst baserat på denna

Skånetrafiken, IOMOB mfl 
lokala aktörer

2020-ff Energimyndig
heten

https://mobility.challengefr
om.se/#winners/2

27 EC2B, Lennart Persson Pilot Göteborg - MOJO EC2B och Campus Johanneberg 
sätter upp en pilot för 
arbetsgivare och anställda

EC2B, Johanneberg Science 
Park, Campus Johanneberg

2020-ff Energimyndig
heten

https://www.johannebergsci
encepark.com/mojo

Trafikverket, Clas Roberg Demonstrafionsprojekt 
bytespunkt

Förstudien utgör underlag för att 
välja plats för 
demonstrationsprojekt i arbetet 
med Trafikverkets 
regeringsuppdrag mobilitet som 
tjänst. I förstudien redovisas en 
kartläggning över 15 bytespunkter 
där förutsättningar för ett 
demonstrationsprojekt 
undersökts samt en nulägesbild 
över kombinerad mobilitet i 
Europa, Norden och Sverige.

Trafikverket 2019-2020 Trafikverket Förstudien genomfördes under 2019-
2020 och skall resultera i ett större 
demonstrationsprojekt som kommer 
genomföras efter 2020.

https://trafikverket.ineko.se
/se/f%C3%B6rstudie-
demonstrationsprojekt-av-
en-bytespunkt-underlag-till-
delredovisning-av-
regeringsuppdrag-mobilitet-
som-en-tj%C3%A4nst

28 Skarpa implementeringar av KM-
tjänster i storstadsregioner

29 Ubigo, Hans Arby UBIGO -Stockholm Ubigo Stockholm drivs 
kommersiellt sedan 2019 och 
erbjuder samlad MaaS-
erbjudande som prenumeration, 
med tjänster såsom Kollektivtrafik 
, Bilpool, Hyrbil, Cykel. 

Ubigo Stockholm 2019-ff Kommersiell. 
Huvudfinansiä
r är Franska 
Via ID

www.ubigo.me



30 Pilotimplementeringar av KM-
tjänster i Icke storstadsregioner

31 Västra Götalandsregionen, Sara 
Persson

KomIland Projektet utvecklar och testar en 
samlad mobilitetstjäns anpassad 
för landbygd. Tjänsten testas i 3 
samhällen i Västra Götalande från 
Hösten 2020 till Våren 2021. 

Västra Götalandsregionen, 
Skaraborgs 
Kommunalförbund, RISE, 
VTO, IVL, Smart Resenär

2019-FF Vinnova, 
Västra 
Götalandsregi
onen

https://www.vgregion.se/ko
llektivtrafik/hallbart-resande-
vast/projekt/komiland/

FreelWay, Tobias Forngren Freelway, Södra årefjällen Freelway erbjuder en kombinerad 
mobilitetstjänst sommartid i 
Södra årefjällen där samåkning 
med privat och offentlig trafik 
kombineras med fjärrtågstrafik.

Freelway, Södra Årefjällen 2019-ff Kommersiell 
tjänst

https://www.freelway.com/
sidor/aktuellt/fjaellsemester

32 EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

33 Analys av resenärspreferernser 
och resenärsbeteende

34 Intermetra, Rasmus Sundqvist Kundperspektivet i MaaS Rapport om användares 
inställningar och förväntningar på 
Kombinerad Mobilitet

Samtrafiken, Västtrafik, 
Keolis, Trafikverket

2018 Samtrafiken, 
Västtrafik, 
Keolis, 
Trafikverket

https://samtrafiken.se/wp-
content/uploads/2018/02/I
ntermetra-
studien_Kombinerad-
mobilitet-kundperspektiv-
v5.pdf

35 Challenge From Sweden, Jesper 
Johansson

Challenge from Sweden, 
förstudie

Första fasen av CFS var en 
genomlysning av 
användarbehoven  som sedan 
lade grunden till utformingen av 
vlingen Challenge From Sweden

Energimyndigheten, 2018 ENergimyndig
heten

36 Ramverk och metoder för 
effektanalys

37 MariAnne Karlsson, Chalmers KOMPIS Ramverk Inom KOMPIS-projektet har 
parterna utvecklat ett ramverk för 
hur olika MaaS-tjänster kan 
utvärderas, för att kunna skapa 
jämförbarhet och kunna dra 
generella slutsatser om olika 
effekter. Ramverket används vid 
utvärdering av piloter som 
finansieras av Vinnova respektive 
Energimyndigheten. En 
databasprototyp är också 
framtagen för att lagra data från 
olika piloter. Ramverket är 
översatt till engelska och 
diskussioner pågår med 
europeiska organsationer för att 
sprida ramverket internationellt.

Chalmers, RISE, KTH 2018-ff Vinnova



38 Anna Pernestål Brenden, 
KTH/ITRL

Rapport om effekter av MaaS Inom KOMPIS projektet har behov 
identifierats att kunna bedöma 
nyttan av MaaS, inte bara genom 
extrapolering av existerande data, 
vilket ofta är en svåranvänd 
metod i början av 
innovationscykler, utan att göra 
bedömning utivrån 
Scenarioperspektiv. KTH/ITRL 
genomförde under våren 2020 en 
analys om MaaS-effekter baserat 
på ett antal scenario.

KTH/ITRL 2020 Vinnova Rapport publicerad. https://kompis.me/new-
report-on-maas-potential-
impacts/

39 KOORDINERING, SAMVERKAN 
OCH KOMMUNIKATION

40 Processledning och koordinering 
färdplan

41 Per-Erik Holmberg, RISE Revidering av Färdplanen för 
kombinerad mobilitet

Efter halva programpersioden för 
KOMPIS/Färdplan för Kombinerad 
Mobilitet genomfördes en 
revidering i vilken nya "ägare av 
färdplanen" knöts, och dessa 
organsiationers perspektiv och 
roller arbetades in.

2017-ff Vinnova/KOM
PIS

https://kompis.me/wp-
content/uploads/2019/01/F
%C3%A4rdplan-28nov-SWE-
low.pdf

42 Per-Erik Holmberg, RISE Styrning och ledning av 
färdplanen

Sedan sjösättningen av 
färdplanen för Kombinerad 
Mobilitet i Sverige hösten 2017 
har 5 styrgruppsmöten hållits 
med "ägarorganisationerna" 
(Energimyndigheten, Samtrafiken, 
Svensk Kollektivtrafik, 
Trafikverket, Vinnova). Ett antal 
dedikerade workshops har också 
egenomförts.

2017-ff Vinnova/KOM
PIS

43 Per-Erik Holmberg, RISE Informationsaktivieteter KOMPIS-projektet har under 
perioden 2017-2020 genomfört 
ett 50-tal informationsaktiveteter 
som t.ex konferenser, workshops, 
one-to-one möten, stöddialoger 
med myndigheter, kommuner, 
kollektivtrafikmyndigheter, 
entreprenörer, teknikleverantörer 
och intresseorgansiationer.

2017-ff Vinnova/KOM
PIS



44 Per-Erik Holmberg, RISE Nätverksträffar (KOMPIS 
Meetups)

Sedan KOMPIS-projektet 
startades hösten 2017 har 8 
nätverksmöten, s-k KOMPIS 
meetups, genomförts.Dessa event 
har haft mellan 100-200 deltagare 
varje gång och totalt har mer än 
500 individuella besökare deltagit 
och representerande mer än 250 
olika organisationer. Under dessa 
nätverksmöten har , förutom 
informationsspridning, även 
workshops om olik aktuella 
frågeställningar genomförts, 
vilket hjälpt till att styra inriktning 
på KOMPIS-arbetet mot 
frågeställningar relevanta dör 
ekosystemets aktörer.

2017-ff Vinnova/KOM
PIS

https://kompis.me/kompis-
meetups/



Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Cyklister, fotgängare och 

mikromobilitet (CFM)

Anna Clark, Anna-Klara Ahlmer, 

Sara Boije Af Gennäs

1.0

Trivector Traffic anna.clark@trivector.se 2.0

3.0

4.0

Ansvarig för aktivitet/projekt 

(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar 

(organisation/er och 

kontakt/er)

När 

genomförs 

aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör 

vad som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 

områden i den nationella 

handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens eller länk till ev. 

bilagor

1 Trivector Traffic, Hanna Wennberg Bättre trafiksäkerhet/Exponeringsdata 

TravelVu

Förståelse av hur ny typ av resvanedata 

(samlad med app) som bygger på GPS-

spår kan användas för att beskriva 

exponering och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

Trivector via finansiering från 

Trv- Skyltfonden

Augusti 2020 

till september 

2021

480 000 Mobilitet som tjänst Pågående

2 Trivector Traffic, Emeli Adell Ändrade resanor under Corona, TravelVu Beskrivning av hur resandet förändrats 

under corona-restriktioner baserat på 

data insamlat med TravelVu 

(resvaneapp). Innehåller också 

information om förändringar i gång, cykel 

och andra oskyddade färdmedel samt 

förståelse kring hur ärenden och 

reslängder ändrats. Fritidsresor 

specialstuderas i ett projekt från 

Energimyndigheten, allmän uppföljning 

finansieras av Trivector. 

Allmän uppföljning: Trivector

Fritidsresor: LTH och 

Trivector, finansiering 

Energimyndigheten

Allmän 

uppföljning: 

mars 2020 till 

december 

2020

Fritidsresor: 

Augusti 2020 

till våren 2021

Energimyndig

heten: 750 

000 kr

Mobilitet som tjänst, 

Kollektivtrafik

Pågående

3 Trivector Traffic, Emeli Adell Kombinera cykeldata från TravelVu med 

cykelräkningar från kommunen – att skala 

upp geografisk rutt data från TravelVu till 

totala trafikvolymer – går det? Vad kan vi 

lära av det när det gäller var man cyklar, 

vilka behov man har osv. 

Metod för att kunna skala ruttdata till 

totala trafikvolymer, exempel cykelresor. 

Början till förståelse av hur mycket data 

som krävs för en robust uppskalning, vilka 

situationer man ska vara aktsam på, när 

man inte kan skala upp data. 

Resultatet av metoden är att man kan 

skala ruttdata och förstå när den är att 

betakta som ett bra skattning av hur 

populationen reser - dvs man kan börja 

våga använda informationen i 

planeringen. 

Lunds kommun, både vis 

SOM II-projektet (Smarta 

Offentliga Miljöer) och 

tekniska förvaltningen; LTH; 

Trivector

Höst 2019 till 

december 

2020

1 miljon kr Pågående

4 Malmö Stad Malmö tar betalt av 

elsparkcykelföretagen. Kommunstyrelsen 

fattade den 9 september beslut om en 

ändring av den lokala ordningsstadgan. 

Ändringen innebär att uthyrare av 

”eldrivna enpersonsfordon”, som 

sparkcyklar eller cyklar, måste ansöka om 

tillstånd för sin uthyrning i förväg. 

Uthyraren måste också betala 1825 

kronor per fordon i årlig avgift.

För att underlätta för alla att parkera 

elsparkcyklarna på ett fungerande sätt 

inleddes i somras ett försök med ett 

tjugotal specialgjorda parkeringszoner i 

innerstadsområdet. Zonerna är tydligt 

markerade platser med uppmaning att 

parkera elsparkcykeln där. Försöket med 

zoner pågår tills april 2021, med 

delrapport i december i år och slutrapport 

i maj 2021

Malmö Stad Höst 2020-

April 2021

Mobilitet som tjänst Ska godkännas av Länsstyrelsen https://malmo.se/Aktuellt/Artik

lar-Malmo-stad/2020-09-16-

%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-

tillstand-och-avgift-for-

uthyrning-av-elsparkcyklar.html

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom Området, utan också 
av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 

mailto:anna.clark@trivector.se
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-09-16-%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-tillstand-och-avgift-for-uthyrning-av-elsparkcyklar.html
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-09-16-%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-tillstand-och-avgift-for-uthyrning-av-elsparkcyklar.html
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-09-16-%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-tillstand-och-avgift-for-uthyrning-av-elsparkcyklar.html
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-09-16-%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-tillstand-och-avgift-for-uthyrning-av-elsparkcyklar.html
https://malmo.se/Aktuellt/Artiklar-Malmo-stad/2020-09-16-%E2%80%8BMalmo-stad-vill-se-tillstand-och-avgift-for-uthyrning-av-elsparkcyklar.html


5 Erik Lokka Hollander, trafiksignalplanerare 

på trafikkontoret Stockholms stad

Ny teknik för att styra trafiksignaler testas 

på Västerbroplan

Ny teknik för effektivare styrning av 

trafiksignaler har testats vid 

Västerbroplan på Kungsholmen. 

Värmekameror som mäter 

trafikintensiteten i realtid är ett inslag i 

testerna.

Försöket på Västerbroplan är en av de nya 

utvecklingsprojekt som testas inom 

ramen för Stockholms smart stad-strategi.  

Ett av syftena med testerna på 

Västerbroplan är att studera vad som 

händer när trafiksignalerna styrs med 

realtidsdata av hur trafiken ser ut just för 

ögonblicket. Realtidsdatat kommer från 

värmekameror som registrerar antalet 

fordonspassager på tre ställen.

Resultaten från försöket visar att 

gångtrafikanterna tjänat mest på att låta 

realtidsdata vara med och styra 

trafiksignalerna. Deras väntetid vid 

trafiksignalerna minskade med i snitt 12,7 

procent. Väntetiden för cyklister och 

bussar minskade med drygt sex procent. 

För biltrafiken ökade väntetiden vid 

trafiksignalerna marginellt – i snitt 3 

procent, vilket i tid motsvarar ungefär en 

Stockholms stad 

(Trafikkontoret), finansiering 

via kommunfullmäkige och 

berörda förvaltningar i 

Stockholm.

2020 ? Kollektivtrafik, 

Trafikinformation/trafikledni

ng

Avslutat https://smartstad.stockholm/2

020/03/04/ny-teknik-for-att-

styra-trafiksignaler-testas-pa-

vasterbroplan/

13 Maria Wederbrand, projektledare ITS 

trafikkontoret Göteborgs Stad

Information till cyklister om broöppning

För cyklisterna som är på väg till 

Hisingsbron planerar vi följande:

-	Skyltar som anger broöppningsstatus. 

Skyltarna kommer inte ange att det är 

broöppning om t.ex. 5 minuter utan de 

tänds när broöppning startas och släcks 

när den avslutas. Syftet är att cyklisten 

ska kunna anpassa hastigheten, om det är 

risigt väder kanske vänta innan bron 

(under en bro eller intill en byggnad, vi 

bygger inga väderskydd) och, om möjligt, 

välja annan väg, som att fortsätta ner till 

Stenpiren om man ska till Lindholmen. 

Skyltbilden kommer se ut ungefär som på 

bilden. Två skyltar till Hisingssidan och två 

skyltar till fastlandssidan planeras. 

Detaljplanering om placering pågår. 

Skyltarna planeras komma upp innan 

sommaren 2021 (vi är sena pga att vi fick 

göra om en upphandling).

-	Vi gör broöppningsinformation tillgänglig 

via våra öppna API:er. Navigatorer och 

appar kan hämta broöppningsstatus. Har 

funnits även för Götaälvbron men nu 

kommer vi också ha pushad data och fler 

signaler från bron som man kan 

prenumerera på.

Trafikkontoret Göteborgs 

Stad

Pågår. 

Lanseras i 

samband med 

färdigställande

t och 

öppnandet av 

nya 

Hisingsbron 

under 2021.

Trafikinformation/trafikledni

ng

Pågående

https://smartstad.stockholm/2020/03/04/ny-teknik-for-att-styra-trafiksignaler-testas-pa-vasterbroplan/
https://smartstad.stockholm/2020/03/04/ny-teknik-for-att-styra-trafiksignaler-testas-pa-vasterbroplan/
https://smartstad.stockholm/2020/03/04/ny-teknik-for-att-styra-trafiksignaler-testas-pa-vasterbroplan/
https://smartstad.stockholm/2020/03/04/ny-teknik-for-att-styra-trafiksignaler-testas-pa-vasterbroplan/


Område Områdesansvarig Version Datum Uppdaterad av

Trafikinformation och Trafikledning Ylva Regnström 1.0 2020-12-15 Ylva Regnström

Trafikverket 2.0

ylva.regnstrom@trafikverket.se 3.0

4.0

Ansvarig för aktivitet/projekt 

(organisation och kontaktperson)

Aktivitet (vad ska göras) Vilket resultat förväntas Vilka medverkar 

(organisation/er och 

kontakt/er)

När 

genomförs 

aktiviteten

Budget Avgränsningar (om så behövs, klargör 

vad som inte genomförs i aktiviteten)

Tangerar aktiviteten andra 

områden i den nationella 

handlingsplanen för ITS?

Status vid rapporteringstillfället Referens eller länk till 

ev. bilagor

Nationellt

1 Trafikverket 

Lars-Olof Hjärp, Trafikverket

Utveckla Nationell accesspunkt, NAP, för 

ITS-direktivets delegerade akt A

NAP anpassad enligt ITS-direktivets 

delegerade akt för kollektivtrafik

Trafikverket 

Transportstyrelsen

2019-2022 2,6 Mkr kollektivtrafik

mikromobilitet

Fas 1 (tekniska förutsättningar) klar

Fas 2 (intressentkartläggning och 

informationsspridning) pågår

Fas 3 (dataregistrering) återstår

https://www.trafficdata

.se/

2 Trafik Stockholm

Joakim Barkman, Trafikverket

Förbättrad störningsinformation i 

Stockholmsregionen.

Har kopplingar till Samverkande 

trafikledning.

Stärkt förmåga att informera om 

störningar i trafiken.

Trafik Stockholm, 

Trafikverket, Stockholms 

Stad, Trafikförvaltningen

2016-2020 3,3 Mkr Förstudier, utredningar, arbetssätt och 

processer samt verksamhetsplan 2021-

2023 framtagna. Överlämning till 

linjeverksamheten from 2021.

www.trafikstockholm.se

3 Trafikverket

Jonas Ivarsson, Trafikverket

Projekt MT-LIV -utveckling av  

trafikledningssystemet LAIV (Leda, 

Anläggningsövervaka, Informera Väg)

Ny teknisk plattform som ersätter 

nuvarande operativt trafikledningssystem 

NTS

Trafikverket 2015-2023 250 Mkr Utveckling och test pågår av 

funktionalitet och simulatorer.

Planering inför driftsättning pågår.

Översyn av tidplan och budget pågår.

4 Trafikverket 

Jeffrey Archer, Trafikverket

Utveckling av ITS-användning som en 

delmängd inom Handlingsplan Storstad, 

en verksamhetsområdes-övergripande 

plattform för steg 1-3-åtgärder med tydlig 

storstadsanknytning.

Syftet är att stärka och samordna dessa 

åtgärder som syftar till att åstadkomma 

ökad framkomlighet, minskad trängsel, 

minskade utsläpp och minskade 

förseningar

Trafikverket 2018- ITS i planeringsprocessen Löpande verksamhet inom Trafikverkets 

Region Stockholm, exempel på aktuella 

aktiviteter:

• Nytt påfartsregleringsprojekt 

• Test av Smart Intersection – 

trafiksignaler

• Test av GPS i tunnlar

• Arbete med Servicenivåer - 

effektbedömningar

Även forskingsprojekten nedan om 

miljöstyrning och motorvägsstyrning 

ingår som delar i handlingsplanen.

5 RISE

Vinnova finansierar

Mats Högberg, RISE

Lars-Olof Hjärp, Trafikverket

Nationell Skalning Öppna Data (NSÖD) Kommunerna ökar utbud av öppen data RISE, TRV, 10 komunder, SKR, 

DIGG

2019-2021 13 Mkr kollektivtrafik

mikromobilitet

Utreder förutsättningar för Trafikverket 

som datavärd för kommunala 

vägarbeten. POC genomförs för att få in 

trafikinformation om kommunala 

vägarbeten in till Trafikverket

https://www.vinnova.se

/p/nationell-skalning-

oppna-data-nsod/ 

https://www.ri.se/sv/va

d-vi-

gor/projekt/nationell-

skalning-oppna-data 

6 RISE

Vinnova finansierar

Daniel Rudmark, RISE

Lars-Olof Hjärp, Trafikverket

ODIN samarbete -> ODIN2

Har kopplingar till NSÖD.

Harmonisering och ökad användning av 

öppna data i Norden

Samtrafiken, Trafikverket m fl 2019-2021 1,7 Mkr kollektivtrafik

mikromobilitet

Nordisk profil för Netex framtagen, 

Framtagning av nordisk profil för Netex 

3 (ticketing) pågår.

https://www.vinnova.se

/p/nationell-skalning-

oppna-data-nsod/ 

https://www.ri.se/sv/va

d-vi-

gor/projekt/nationell-

skalning-oppna-data 

7 KTH-ITRL

Drive Sweden finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

Projekt AVTCT

Koncept för flottövervarkning och 

fjärrstyrning av fordon

AV Traffic Control Tower KTH ITRL, AB Volvo, Ericsson, 

Scania, Telia, Carmenta, 

Trafikverket

2019-2021 7,4 Mkr Uppkopplade fordon Tekniktester pågår. Projektet avslutas 

våren 2021.

https://www.driveswed

en.net/projekt-3

Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS, statusrapport
Skrivanvisning: I detta dokument krävs inga långa utläggningar (om du inte vill). Viktigast är att du under varje rubrik får fram det väsentligaste. Tänk på att det ska läsas inte bara av andra inom Området, utan 
också av deltagare i andra områden, Näringsdepartementet och personer som inte jobbar dagligdags med detta.
Frågor om Området: Kontakta områdets ordförande.
Frågor om Sveriges Nationella Handlingsplan för ITS: Kontakta Annica Roos (annica.roos@trafikverket.se) eller Mats Lindqvist (mats.g.lindqvist@trafikverket.se) 

mailto:ylva.regnstrom@trafikverket.se
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http://www.trafikstockholm.se/
https://nordicopenmobilitydata.eu/
https://nordicopenmobilitydata.eu/
https://nordicopenmobilitydata.eu/
https://nordicopenmobilitydata.eu/
https://nordicopenmobilitydata.eu/
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https://www.drivesweden.net/projekt-3


8 KTH/LiU/CTR

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

POST2 - Prediktions Och Scenariobaserad 

Trafikledning utvecklas

Trafikmodeller anpassade för Sverige som 

kan bli en del i operativt beslutsstöd

KTH, LiU 2019-2021 4,1 Mkr Planerar för utvecklingsprojekt  för pilot 

2021 med resultat av POST 2 som 

underlag. Klart för förstudie kring 

operativt beslutsstöd. Projektet 

avslutas under Q2 2021. Dialog om hur 

resultatet ska tas omhand pågår.

9 RISE

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

Samverkande trafikledning

Har kopplingar till EU-projekt TM 2.0 och 

Socrates 2.

Koncept för samverkan mellan väghållare 

och tjänsteleverantörer för att nå ut med 

trafikinfo som är koordinerad mot 

trafikstyrning.

Trafikverket, RISE 2018-2021 5 Mkr Implementationsrapport klar, resultat 

omhändertaget i utvecklingsplan för 

Trafikledning Väg på Trafikverket.

Samarbete med Waze etablerat under 

2020.

Viss tidsförskjutning iom Corona. 

https://tm20.org/

https://socrates2.org/

10 VTI

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

CTR-Incidenters inverkan på kapacitet och 

trafikföring

Har kopplingar till POST 2.

Analys hur incidenter påverkar 

trafikflöden.

VTI, LIU, KTH 2017-2020 2 Mkr Projektet i slutfas. Presentation i 

januare 2021.

https://www.ctr.kth.se/

se

11 KTH/LiU/VTI/CTR

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Stefan Grudemo, Trafikverket

Simulation and Modeling of Automated 

Road Transport – del 2 (SMART2)

Trafikeffekter av automatisering Två 

doktorander som utvecklar trafikmodeller 

som inkuderar automa.

KTH/LiU CTR, VTI, Trafikverket 2019-2022 4,3 Mkr Uppkopplade fordon Projekt nr 1 (SMART) avslutat, Projekt 

nr 2 (SMART2) påbörjat.

12 SLB

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Michelle Benyamine Remahl, Trafikverket

Aktiv trafikstyrning för förbättrad 

luftkvalitet och minskad klimatpåverkan 

utmed statligt vägnät

Nya kunskaper om användning av VH som 

åtgärdsalternativ på vägsträckor där 

problem med luftkvalitet förekommer

SLB, Movea, Trafikverket 2019-2021 2,3 Mkr ITS i planeringsprocessen Projektet pågår.

13 VTI

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

Förstudie om körsimulering och 

mikrosimulering för effektstudier av C-ITS-

tjänster som ”Emergency Vehicle 

Approaching”.

Har kopplingar till NordicWay2

Sammanfattad ny kunskap i en rapport 

samt formulera  projektförslag på en 

större studie med en ny metod där 

mikrosimulering och körsimulering 

kombineras för att studera effekten på 

framkomlighet och trafiksäkerhet för olika 

sätt att förmedla EVA-meddelanden i olika 

trafiksituationer och vid olika nivåer på 

trafikflöden.

VTI, Trafikverket 2019-2020 0,4 Mkr Uppkopplade fodon Projektet i slutfas.

14 VTI

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Per Broström, Trafikverket

CTR-Utvärdering av förbättrad 

motorvägsstyrning – en fallstudie 

Utvärdering av vilka effekter på 

framkomlighet, säkerhet och miljö som 

fås av den vidareutvecklade 

motorvägsstyrningen på teststräckan vid 

Södertälje.

VTI, Trafikverket 2020-2022 2,2 Mkr Projektet ingår i en serie 

forskningsprojekt och är under 

uppstart, något försenat.

https://www.ctr.kth.se/

se

15 KTH

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Tomas Julner, Trafikverket

CTR-Luftkvalitet mätning för aktiv 

trafikstyrning och kontroll

Målsättningarna med projektet är att 

a) använda ett nätverk av innovativa och 

billiga luftkvalitet sensorer för att 

tillhandahålla tillräcklig rumslig och 

tidsmässig information om 

luftföroreningshalterna t.ex. NOx samt 

b) genom att utnyttja dessa data i 

kombination med trafikmätningar skapa 

en integrerad modell för analys av 

trafikinducerad utsläpp nära motorvägar 

samt

c) utforma och utveckla gröna 

trafikhanteringsåtgärder (t.ex. eko-

baserad VSL) för att minska trafik-

påverkan på klimat och luftkvalitet och 

bidra till uppfyllandet av EU:s regelverk.

KTH, SkySmart, Trafikverket 2018-2021 1,8 Mkr Projektet i  slutfas. https://www.ctr.kth.se/

se

16 Trafikverket

Finansieras av Trafikverket FoI-portfölj 

Möjliggöra

Rodrigo Marquez Lucero, Trafikverket

CEDR - Smart Safe Highways EU, Trafikverket 2019-2021 2,4 Mkr

https://tm20.org/
https://tm20.org/
https://tm20.org/
https://www.ctr.kth.se/se
https://www.ctr.kth.se/se
https://www.ctr.kth.se/se
https://www.ctr.kth.se/se
https://www.ctr.kth.se/se
https://www.ctr.kth.se/se


17 VTI

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Anna Dehnberg, Trafikverket

Effekter av samverkande trafiksignaler Identifiera relevanta och intressanta 

strategier för att styra fordon utifrån ett 

trafiksystemperspektiv baserat på 

tillgänglig kunskap om trafiksignaler och 

samverkande system. 

Implementera identifierade 

styrstrategier/tjänster i fordon i en 

trafiksimuleringsmiljö för att kunna 

utvärdera de olika egenskaperna av 

systemet.

Ge förslag på styrstrategier som är 

anpassade till svenska förhållanden.

Utvärdera funktioner och effekter av 

uppkopplade trafiksignaler.

VTI, Trafikverket 2016-2020 1,5 Mkr Projektet i slutfas. Slutrapport planeras 

i november.

18 Trafikverket

FoI-portfölj Möjliggöra

finansierar

Christian Edfjäll, Trafikverket

IRRA Med en större kunskap om förarnas 

beteende kan vi förbättra trafikstyrning 

och vägutforming

Trafikverket 2020-2022 0,2 Mkr

19 Trafikverket

Finansieras av Trafikverket FoI-portfölj 

Möjliggöra

Johnny Svedlund, Trafikverket

Projektkontor Nordic Way 3 Tillsammans med våra Nordiska 

grannländer avser vi till industrin 

tillhandahålla harmoniserad data på en 

för dem betydande marknad. Detta banar 

också väg för framtida självkörande 

fordon som bland annat är beroende av 

att ha tillgång till gällande 

trafikföreskrifter i realtid. 

Trafikverket, Sweco 2020-2023 8,5 Mkr

20 VTI

Finansieras av Trafikverket FoI-portfölj 

Möjliggöra

Stefan Grudemo, Trafikverket

Simuleringsmodeller, metod och teknik 

för nordiska C-ITS-tjänster

Genomföra ett doktorandprojekt fram till 

licentiatexamen kring simulatorbaserad 

metod för optimal utveckling av nordiska 

C-ITS-tjänster inom s.k. ”Day 1 and 1.5 

services”

VTI, Trafikverket 2020-2023 9,4 Mkr

Internationellt

21 EU DG MOVE 

Arne Lindeberg, Trafikverket

C-ROADS Samarbetsplattform för C-ITS 

implementation i Europa

Trafikverket 2017- Uppkopplade fordon C-ROADS driver bla vidare delar från 

den delegerade akten om C-ITS som 

inte blev införd. Sverige driver på för 

standardisering av hybrid-lösningar 

inom C-ROADS.

22 EU initiativ som

Ministeriet i Holland koordinerar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

High Level Data Task Force Etablera överenskommet Koncept för 

datautbyte fordonstillverkare-

tjänsteleverantörer-väghållare för 

trafiksäkerhetstillämpningar. 

PoC för fordonsgenerarade data juni-19 - 

september-20

Flera medlemsländer (dock 

inte Sverige),  ett flertal 

fordonsleverantörer (bla 

Volvo Cars och Scania) och 

tjänsteleverantörer (Here, 

TomTom och Nira).

2017-2020 Uppkopplade fordon Koncept som har potential att få fart på 

utbyte av fordonsgenererade data. 

Sverige deltar inte längre pga konflikt 

med offentlighetsprincipen med har 

fortsatt dialog. 

Avslutad i och med slutrapportering på 

ministermöte 7/10-2020. Resulterat i 

etablerat operativt samarbetsforum 

Data for Road Safety.

https://www.dataforroa

dsafety.eu/

23 EU

CEF finansierar

Johnny Svedlund, Trafikverket

EU-EIP

Plattform för europeiska väghållare

Brett område som omfattar trafikledning 

tex NAP, uppkopplade fordon, utvärdering 

datakvalitet m fl. Trafikverket involverat i 

flera områden och arbetsgrupper.

Trafikverket 2016-2021 Uppkopplade fordon T ex Uppkopplade och självkörande 

fordon, road map digital och fysisk 

infrastruktur, co-operativa system 

Reference handbook. Projektet förlängt 

p g a Corona. Planering om fortsättning 

pågår, bl a kopplat till vägkorridorer 

inom EU.

https://eip.its-

platform.eu/

24 CEDR initiativ

Hamid Zarghampour, Trafikverket

CEDR CAD working group (Connected 

Autonomus Driving)

Task forces on Infrastructure, Transport 

system impact and Data.

Trafikverket

De flesta vägmyndigheter i 

Europa deltar.

Upplopplade fordon Kanal in till samarbeten. https://www.cedr.eu/ 

25 EU

CEF-finansierat

Trafikverket ansvarig för svenska delen

Arne Lindeberg, Trafikverket

NordicWay2 Access control / geofencing

Blåljusfordon på väg

Trafiksignaler uppkopling

Hazardous Location Warning

Flera medlemsländer, 

fordonsleverantörer och 

tjänsteleverantörer.

2018-2020 Uppkopplade fordon Avslutande konferens  för Sverige hålls 

23 oktober.

https://www.nordicway.

net/

https://www.dataforroadsafety.eu/
https://www.dataforroadsafety.eu/
https://eip.its-platform.eu/
https://eip.its-platform.eu/
https://www.cedr.eu/
https://www.nordicway.net/
https://www.nordicway.net/


26 EU

CEF finansierar

Johnny Svedlund, Trafikverket

NordicWay3 Implementerar piloter från Nordic Way 2 

för bla EVA (emergency Vehicle 

Approach), geofencing, trafiksignalsinfo, 

vägarbetsinfo och ta fram långsiktigt 

hållbar digital infrastruktur.

Trafikverket + ca 30-35 

svenska organisationer samt 

Finland, Danmark och Norge.

2020-2023 100 Mkr Uppkopplade fordon Finansiering klar, ett Grant Agreement 

skrivet med Kommissionen Planering 

pågår. Har påverkats aav Corona, bl a 

har avtalsskrivningar försenats.

https://www.nordicway.

net/

27 EU

CEF finansierar

Per-Olof Svensk, Trafikverket

Socrates2 EU-projekt med många aktörer och 4 test-

siter i Europa för att visa på olika modeller 

för samarbete mellan väghållare och 

tjänsteleverantörer i syfte att 

harmonisera trafikinfo med trafikstyrning.

Ingen svensk part, men 

Trafikverket via projekt 

Samverkande trafikledning 

har ett samarbete med 

Socarets2

2017-2021 Testpiloter är igång, försenat pga 

Corona, då trafikflödena påverkats 

menligt.

https://socrates2.org/

28 Ertico

Egen finansiering från parter

Per-Olof Svensk, Trafikverket

Traffic Management 2.0 (TM2.0) Samverkansplattform i Europa för att 

utveckla en mer interaktiv trafikledning 

och ett samarbete mellan alla berörda 

aktörer.

Relaterar till Samverkande trafikledning 

och Socrates2.

Trafikverket och många andra 

parter i Europa

2014- Möten 4 ggr/år för samverkan och 

erfarenhetsutbyte (t ex TMaaS )

https://tm20.org/

29 EU

CEF finansierar

Arne Lindeberg, Trafikverket

Next-ITS 3

(Tidigare Esyway Viking)

EU-projekt med spegelgrupper till EU-EIP 

med fokus på förutsättningar i norra 

Europa. Trafikverket ansvarar för 

projektkontoret.

Sverige, Danmark, Finland, 

Norge, norra Tyskland

2018-2020 Har ansökt om förlängning tom 2021. 

Planering inför fortsättning pågår.

https://next-its.its-

platform.eu/

30 CEDR

PSA-finansierat

Bo Bjerkeholt, Trafikverket

DATEX

Utveckling och förvaltning av DATEX-

protokollet som är en CEN-standard för 

vägtrafikinformation.

Ny funktionaliet  och informationsinnehåll 

relaterat till  ITS-direktivet och dess 

delegerade akter mm

Sverige, Norge samt ett antal 

medlemsstater inom EU

2016-2021 2,5 Mkr Genomförd revision på ett antal 

standarder som lyfts till European 

norm. Version 3.1 av modellen 

publicerad. Förlängt pga Corona

www.datex2.eu

31 EU DG MOVE

Egen finansierng från medlemsstater

Clas Roberg, Trafikverket (akt A)

Ylva Regnström, Trafikverket (akt B)

Översyn av ITS-direktivets delegerade 

akter A (multimodala 

reseinformationstjänster) och B 

(realtidstrafikinformationstjänster)

Uppdateringar och ev utökningar med 

fokus på biljetter (akt A) geografisk 

utbredning (akt B), nya datatyper mm

Trafikverket, 

Transportstyrelsen, 

Energimyndigheten

A: 2018-2022

B: 2019-2020

kollektivtrafik

uppkopplade fordon

Work shops, enkäter, intervjuer mm. 

Slutrapport inför revision av akt B 

levereras i januari 2021.

https://ec.europa.eu/tr

ansport/themes/its/roa

d/action_plan_en

32 EU DG MOVE

Egen finansierng från medlemsstater

Clas Roberg, Trafikverket (ITS-direktivet)

Ylva Regnström, Trafikverket (akt B)

Analys och utformning inför revidering av  

ITS-direktivet samt dess delegerad akt  B 

(realtidstrafikinformationstjänster)

Uppdateringar i direktiv och delegerad 

förordning

Trafikverket, 

Transportstyrelsen

2021 kollektivtrafik

uppkopplade fordon

Öppna konsultationer, work shops, 

konsekvensanalyser, expertgrupper, 

remisser mm.

https://ec.europa.eu/tr

ansport/themes/its_en

https://www.nordicway.net/
https://www.nordicway.net/
https://socrates2.org/
https://tm20.org/
https://next-its.its-platform.eu/
https://next-its.its-platform.eu/
http://www.datex2.eu/
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/its_en

