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Vad och vilka behövs för att nå hela vägen till innovation?

Innovation betyder förnyelse. Vari ligger det nya?

Förväntade resultat:

Redan uppnådda resultat:

Förväntade nyttor och för vem:

Mål i InfraSweden2030 som projektet avser bidra till:

Markering på TRL-skalan visar var projektet 
befinner sig i innovationsprocessen

KARTLÄGGNING AV INTERNATIONELLA FOU-PROGRAM 
INOM INFRASWEDEN2030:S FOKUSOMRÅDEN

Anita Ihs, Catharina Arvidsson, Hillevi Ternström

I detta projekt har en kartläggning av det internationella läget, med störst fokus på Europa, vad gäller liknande program som InfaSweden2030 eller 
program med bäring på aktiviteterna inom InfaSweden2030, genomförts. 

Projektet har genomförts av VTI som ett så kallat enskilt projekt. 
I projektets referensgrupp har representanter från RISE, WSP, KTH och LTU ingått.

Ej relevant för detta projekt.

Ej relevant för detta projekt.

Det förväntade resultat är en rapport med kartläggning av det 
internationella läget, med störst fokus på Europa, vad gäller liknande 
program som InfraSweden2030 eller program med bäring på 
aktiviteterna inom InfraSweden2030. Utifrån kartläggningen förväntas 
rapporten också innehålla några slutsatser och rekommendationer 
exempelvis vad gäller potentiella samarbetspartners för 
InfraSweden2030.

I rapporten från projektet redovisas kortfattade beskrivningar av de 
relevanta program som identifierats. För varje program finns också en 
länk till programmets hemsida och i förekommande fall till 
kontaktpersoner. Redovisningen görs per land. Kartläggningen 
kompletteras med en lista på forskningsfinansiärer som bedömts som 
intressanta. Vidare beskrivs några valda relevant färdplaner (road 
maps).

Projektets effektmål och potentiella nytta för InfraSweden2030 är att 
man med kartläggningen som underlag ska kunna göra bättre 
prioritering i sin strategiska planering, ha effektivare resursfördelning i 
programmets satsningar samt att kunna etablera samarbete med 
liknande program och partners på internationell nivå.

Rapporten utgör underlag för samtliga fokusområden inom 
InfraSweden2030 och bidrar därmed i förlängningen till alla mål.
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