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Trafikverkets innovationsbehov 
2020-2025 

Möt Trafikverkets portföljledare 
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Syfte

• Öka Kunskap om Trafikverkets behov av innovation.
• Öka kunskap om möjligheter för att gå från forskning till innovation via demonstration
• Stödja innovationsprojekt och idébärare



w w w . i n f rasw eden2030 . s e

Agenda
11.30 Välkomna, Syfte och Agenda
11.35 Trafikverkets behov av innovation 2020-2025

Planera – Pär Karlsson

Möjliggöra – Jörgen Frohm
Bygga – Fredrik Friberg 
Vidmakthålla – Stefan Kratz 

12.15 Från forskning till innovation via demonstration - Pontus Gruhs
12.30 En möjlighet för deltagarna: Önska kontakter på TrV
12.35 Information om InfraSwedens nya utlysning
12.40 På gång i InfraSweden2030
12.45 Tack för idag!
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Några  klimatregler för dagens digitala möte!

• Vid behov: ”Rename” för att skriva in ditt riktiga namn. Lägg gärna 
till organisation också.

• Säg gärna hej i chatten.
• Vi som presenterar använder video. Övriga får också gärna använda 

video. Det är ju så mycket trevligare när vi kan se varandra!
• Använd chatten för att ställa frågor. I mån av tid kommer vi bjuda in 

att ställa dessa. Annars besvaras de i chatten i mån av tid. 
• Vi har ljudet avstängt den tid vi inte pratar.





FOI-portfölj Planera 2021-2026
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Transportsystemet en del i lösningen på 
många av samhällets utmaningar

FOI-idag 



Vi behöver tillsammans stärka vår förmåga 
till samverkan i samhällsutvecklingen

- att bli ett större VI



Att tänka och utveckla nytt är bara en bra början



Vi behöver vara mer intresserade av att förstå 
andras sanningar, mer än att sälja våra egna



Att tillsammans med varandra lära 
oss mer om att flyga Jumbo-JAS
Mångfacetterade lösningar på mångfacetterade utmaningar

Att bejaka komplexiteten och utveckla pedagogiken. 
Adaptiva arenor för att innovativt lösa komplexa utmaningar. 

Dela varandras målbilder. Tillsammans hitta den rätta åtgärdsmixen.



Om vi bara fokuserar 
på problemet

Kommer vi inte se 
lösningen



Sammanhållna FOI-teman portfölj Planera 

2020-11-1713

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

Miljömässig hållbarhet och klimatanpassning

Social hållbarhet och människors hälsa

Trafikslagsövergripande lösningar, hela fyrstegsprincipen i ett 
systemperspektiv 

En effektiv integrerad planering och tillgångsförvaltning

Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen – Ett större vi

Nästa generations samhälls- och transportekonomiska 
beslutsstöd



Tillgänglighet i ett hållbart samhälle

2020-11-1714

Den nya tillgängligheten – en del av lösningen

Regelverk och standardisering i ett omställt transportsystem

Kollektiv trafik och kombinerad mobilitet som tjänst
Tillgänglighet i hela landet – fokus på landsbygders tillgänglighet och hållbar 
tillgänglighet för en växande besöksnäring och turism
Transportsystemets arkitektur- påverkan och styrning på det gemensamma 
samhällsbygget

Framtidens transportsystem och resande (scenarios, utmaningar och möjligheter)

Integrerade lösningar för omställningen till ett hållbart samhälle



Miljömässig hållbarhet och klimatanpassning 

2020-11-1715

Vatten, giftfria och resurseffektiva kretslopp

Riskreducerande åtgärder för klimatanpassning

Hållbar landskapsutveckling



Social hållbarhet och människors hälsa

2020-11-1716

Social hållbarhet och inkluderande samhälle

Ökad och säker cykling och gång – aktivt resande för bättre hälsa

Påverkan på människors hälsa

Nollvisionen det säkra systemet - Trafiksäkerhet väg och järnväg



Trafikslagsövergripande lösningar, hela 
fyrstegsprincipen i ett systemperspektiv 

2020-11-1717

Överflytt av transportarbete från väg till järnväg och sjöfart

Trängsel i storstäder

Optimering av intermodalitet

Steg 1 och 2-åtgärder inklusive styrmedel, metoder, modeller och verktyg



En effektiv integrerad planering och 
tillgångsförvaltning

2020-11-1718

Hur bidrar digitaliseringen till en utvecklad planering, förvaltning, utformning och användning av 
transportsystemet (Aktiv, säker och etiskt hållbar kapitalisering på ny teknik) 

Aktiv tillgångsförvaltning av väg- och järnvägstransportsystemen 

Sjöfart och luftfart mer integrerat än idag

Krisberedskap och planering inför höjd beredskap inom transportområdet

Högre effektivitet i kapacitetsutnyttjandet i väg- och järnvägstransportsystemen



Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen –
Ett större vi

2020-11-1719

Komplexa planeringskontexter och samhällsutmaningar – systemperspektiv och 
innovation för nyttiggörande och synergier
Kapitalisering, tillgängliggörande av ny kunskap 
Innovation som verktyg i planerings- och 
anskaffningsuppdraget.
Etablering av ett tydligt utifrånperspektiv på utveckling av tjänster och nytta

(Aktiv, säker och etiskt hållbar kapitalisering på ny teknik)

Cybersäkerhet

Hur hjälper ny teknik planeringen av Transportsystemet

Finansiering och organisering
Adaptiva arenor för samverkan internt och externt – Gemensamma steg i 
samhällsutvecklingen



Nästa generations samhälls- och transport-
ekonomiska beslutsstöd

2020-11-1720

Tidiga skeden i beslutsprocessen, analys av nyttor och kostnader

Sjöfartens potential

Utveckla indata och statistik till prognoser och samhällsekonomiska kalkyler

Regionalekonomiska analyser och fördelningsanalyser
Godsanalyser, bättre beskrivning av godsnyttor i de samhällsekonomiska 
beslutsunderlagen
Gränsöverskridande resor och transporter i analyserna
Integrerad och iterativ scenarieplanering – målbilder och lösningar - visualiserat 
beslutsstöd
Effektantaganden för scenarier och analyser av nya företeelser

Effektsamband och metoder för samhällsekonomisk analys för underhåll, väg och järnväg



FOI-portfölj

Möjliggöra
2021-2025
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Målområden

• Optimering av trafikflöden och kapacitet

• Mer användbar trafikinformation och effektivare hantering av störningar

• Säkrare och mer miljömedvetna nya förare
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Övergripande
• Väl fungerande och säkra resor och transporter, i städer som på landsbygd.

• Ökad samverkan och integration mellan olika trafikslag

• Ett mer energieffektivt transportsystem

Resultaten av forskningen skall

Kännetecknas av ett trafikslagsövergripande perspektiv,  där de olika trafikslagen 
påverkar och interagerar med varandra kring. 

‒ Arbetssätt, metodstöd och teknikstöd för trafikledning och trafikinformation.

‒ Informationsutbyten i samband med byten mellan färdsätt för persontransporter, 
samt omlastning av gods 
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Optimering av trafikflöden 
och kapacitet

24

• Cybersäkerhet i ett digitaliserat transportsystem.

• Trafikmodeller och beslutsstöd som bygger på 
tillgänglig information.

• Modellering och analys av trafikprocesser och 
trafikflöden .

• Utveckling av affärsmodeller för att optimera 
trafikflöden.



Mer användbar trafikinformation och 
effektivare hantering av störningar

25

• Ökade möjlighet till bättre information om transportsystemet.

‒ Detta inkluderar även kollektivtrafiksystem, gång, cykel samt 
andra former av mikromobilitet.

• Ökad kunskap om hur vägens, järnvägens och 
inlandssjöfartens aktörer kan samverka inom planering och 
operativ drift.

• Metoder för att samla in och analysera data i samverkan 
med andra aktörer i branschen.

• Robusta prediktioner och prognoser av planerade som 
oplanerade störningar.



Säkrare och mer 
miljömedvetna nya förare

26

• Effektivt flöde genom förarutbildningen och bättre 
förberedda körkortsaspiranter.

• Hur ny teknik med ökad automatisering och 
digitalisering påverkar kraven på nya förare, 
genom nya, förändrade eller minskade krav.

• Hur ny teknik eller metodik kan underlätta 
utbildning och prov.



Branschsamarbeten

27

Centrum för 
trafikforskning 

Kapacitet i järnvägstrafiken



InfraSweden 2030
Fredrik Friberg, Trafikverket

Bygga
2020-11-25
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1) Generellt

29



Laget runt- vilka jobbar med FoI kopplat till Trafikverkets portföljer?
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14 Apr-
26 Aug

Portföljernas 
eget arbete 

analys

27 Aug
”Kickoff” –
Portfölj-

gemensamt 
arbete

6 Maj
FoI-rådet

Status arb. + 
Info tvärgående 

FoI-områden

4 Sep 
Samråd 

FoI-rådet 
prioriterade 

FoI-områden
13 jan 2021 
Publicering 
FoI-plan 
2021-2026

16 Nov 
Trv:s 

Lednings-
grupp

2 Nov
FoI-plan ver 0,4

Synpunkter/
inspel

FoI-rådet 

14 apr Inleds Skype Kickoff 
PL + Måldir + US Ledamöter 
deltar 

9-11 Dec
cUS 

fastställer

6 Maj FoI-rådet inspel 
Tvärgående FoI-områden

Tidplan beslutad av 
FoI-rådet 2020-03-
09

26 Aug 
Portföljernas 
samråd med 

Måldir Klara!

19 maj inspel från 
Framtidskommissionen 

27 maj Inspel från FoI-
dagen – FoI-området 
Tillgänglighet 

6 Okt -
Nytt!

Samråd 
Evi VU

23-25 Nov 
Språk-

granskning
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2) Bygga
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Bygga är indelad i fyra målområden:
‒ Innovativt och effektivt infrastrukturbyggande 
‒ Säkerhet och trafiksäker utformning
‒ Klimat och miljö i byggprocessen
‒ Långsiktigt kostnadseffektiva infrastrukturinvesteringar



Övergripande

• Hållbart byggande

• Digitaliserad anläggning

• Framtida teknikskiften

• Demonstratorer

34



Målområde Innovativt och effektivt 
infrastrukturbyggande 
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Målområde Säkerhet 
och trafiksäker 
utformning
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Målområde 
Klimat och miljö i 
byggprocessen
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Målområde 
Långsiktigt kostnadseffektiva 
infrastrukturinvesteringar

38



FoI-plan Portfölj Bygga              

Nyheter och större förändringar 2021-2026! 

• kostnadseffektiva investeringsåtgärder i det lågtrafikerade nätverket.
• åtgärder som medför höjd transportflexibilitet och överflyttningsförmåga
• metoder för innovativ utformning och planering av bytespunkter vid intermodala resor.

39

Innovativt och effektivt 
infrastrukturbyggande 

Säkerhet och trafiksäker 
utformning

Långsiktigt 
kostnadseffektiva 
infrastrukturinvesteringar 

Klimat och miljö i 
byggprocessen 

• projektspecifika insatser för utformning mot ett säkrare och tryggare samhälle.

• värdering av konflikter mellan olika miljömål. 
• utvecklingsinriktad gestaltningsprocess för att tillföra mervärden i miljön 

• kartläggning av framtida klimat och dess påverkan på livslängden för infrastruktur
• planering/byggande av robust anläggning med avseende på framtida klimatförändringar 
• utveckling av nya typer av anläggningar och material, system- och detaljutformning, som 

stödjer en långsiktigt kostnadseffektiv investering och långsiktigt hållbar resursanvändning 
• livscykelperspektiv och ekonomiska modeller vid beslut och uppföljning av 

investeringsåtgärder 



Branschsamarbeten

• BEFO

• BBT

• BIG

• BVFF

Bereder förslag just nu, som inom kort går upp till styrelsen för beslut.

40



Ett av många fina 
exempel:
BIG Optimal 
träpålning 
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Trafikverket i 
internationella 
utlysningar 
– tips just nu!
• Impact of CAD on Safe 

Smart Roads

• Resource Efficiency and the 
Circular Economy

CEDR

Utlysning nu! 

https://www.cedr.eu/17852/cedr-
research-call-2020/

42



Tack för att ni lyssnade!
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FOI-portfölj Vidmakthålla 2021-2026

44



FoI-portfölj Vidmakthålla – Prioriterade FoI-områden 

• Ökad analysförmåga utifrån samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd

• Ökad hänsyn till miljö, hälsa och klimat

• Mer prediktiv underhållsplanering med tydliggjorda effekter

• Utvecklad beställar- och tillgångsförvaltarroll för ökad produktivitet och innovation

• Modernt och effektivt väg- och järnvägssystem, både befintliga som nya

• Säkerhet och trafiksäkert underhåll

45



Ökad analysförmåga utifrån samlad 
kunskap om anläggningarnas 
tillstånd

46

• Utveckling och demonstration av metoder och verktyg för mätning och systematisk analys 
av anläggningens tillstånd.

• Forskning som bidrar till att klargöra nedbrytningen av anläggningen på ett sätt som 
hjälper till att åstadkomma ett effektivt underhåll. 

• Vilka parametrar som kan beskriva anläggningens tillstånd på ett objektivt sätt. 

• Hur anläggningens tillstånd påverkar leveranskvaliteterna som ex robusthet, punktlighet, 
säkerhet.

• Smarta metoder för beräkning av livscykelkostnader (LCC/LCA) där underhållsaspekter 
beaktas.

• Utveckla kunskaper och förståelse om hur BIM kan användas under drift- och 
underhållsskedet. 



Ökad hänsyn till miljö, hälsa och klimat 

47

• Hur påverkar infrastrukturunderhållet hälsa, omgivningens natur-, kultur- och 
miljövärden.

• Ökad förståelse för hur klimatförändringar kommer att påverka transportinfrastrukturen 
med fokus på underhållsverksamheten.

• Utveckling och demonstration av innovativa metoder för återvinning/ återanvändning. 

• Utveckling och demonstration av lösningar för ett fossilfritt underhåll.

• Utveckla kunskaper och förståelse till hälsa och ohälsa vid utförande av drift och    
underhållsverksamhet. 

• Demonstration av anläggningsdelar som är energieffektiva i tillverkning och drift.



Mer prediktiv underhållsplanering med 
tydliggjorda effekter

48

• Vilka verktyg och arbetssätt kan användas för prioritering, planering och projektering för 
prediktion av underhållsåtgärder.

• Hur visa effektsamband och mäta underhållsåtgärdernas effekter på anläggningens tillstånd 
samt driftsäkerhet.

• Hur utveckla processer för ett underhåll utifrån ett livscykelperspektiv.

• Hur ser framtidens krav på anläggningens funktion och underhållsstandard ut utifrån 
förändringar i teknik och transportbehov, till exempel framtidens väg- och järnvägssystem.



Utvecklad beställar- och 
tillgångsförvaltarroll för ökad produktivitet 
och innovation 

49

• Hur utveckla funktionskrav i upphandlingar som säkerställer en god funktion där 
leverantörers innovativa kraft nyttjas.

• Möjliga områden för innovationsupphandlingar inom underhållsverksamheten för ett 
modernare och smartare underhåll.

• Metoder för hur innovationer ska tas emot, beredas och hanteras samt följas upp. 

• Utveckling av framtidens upphandlingsstrategier baserad på tillgång till maskinella 
mätningar/fordonsdata, kunskap om anläggningen och införande av business intelligens för 
såväl upphandlande myndighet som utförande marknad.



Modernt och effektivt väg- och 
järnvägssystem, både befintliga som nya

50

• Kommunikation mellan vägsystem och fordon samt järnvägssystem och fordon

• Kommunikation mellan vägsystem och järnvägssystem till omgivningen.

• Utvecklade virtuella testmiljöer – Testmiljöer för att testa ny utrustning och funktionalitet i 
laboratoriemiljö.

• Utveckling av olika anläggningsdelar för bästa möjliga prestanda. Inkluderande alla delar i 
väg- och järnvägssystemen.

• Cybersäkerhet – utveckla säkerhetsskydd för system inom väg och järnväg.



Säkerhet och trafiksäkert underhåll

51

• Förbättrad trafiksäkerhet och skydd för arbete i anläggningen.

• Ökat skydd för oskyddade trafikanter.

• Åtgärder för att förhindra suicid och spårspring.

• Åtgärder för ett förbättrat tillträdesskydd, samt förhindra stölder.



Branschsamarbeten
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• BVFF 

• BBT

• BIG



Från forskning till innovation 
via demonstration

Pontus Gruhs
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Insegling: Sverige år 2040

• Mellan åren 2017 och 2040 förväntas 
‒ vi bli 16% fler
‒ våra reala inkomsten öka med 41% per capita
‒ persontransportresandet öka 25-30%
‒ transportarbetet (gods) öka 50% 
‒ järnvägstransporterna ökar mest relativt men ökningen i absoluta tal är klart 

störst för vägtransporter 
‒ 20-40% ökat personbilsresande, 35-60% ökat tågresande

• Jag känner kravbilden öka…. Men även möjligheterna!
‒ Vi blir fler, mer pengar, ökade förväntningar, starkare svensk industri
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Trafikverket har en hel del 
förutsättningsskapande på plats                                             
(även om allt går att förbättra)

55

Vägkropp
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Dock har Trafikverket en icke komplett spelidé 
som gör att företag inte satsar på FoI (så mycket som jag vill)

• Regeringens instruktion 2.10 §
Trafikverket ska i sin roll som beställare särskilt verka för att produktivitet, 
innovation och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och underhåll 
ökar

• Nya material, metoder, produkter och tjänster ska alltså beforskas, utvecklas och 
nyttjas / säljas av företag tack vare Trafikverket som briljant beställare?

• Men om Trafikverket inte lyckas handla upp entreprenörer, konsulter och 
materialleverantörer (järnväg) på funktion….

• …så blir företagens risk för stor och FoI blir inte ett                                                                                
konkurrensmedel, snarare en belastning för vinstdrivande                                                  
bolag

• Kan Trafikverket minska risken för företagen? Demo? 
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Systemdemo tar förslagen över(?)              
dödens dal
• Trafikverkets demo- och innovationsutskott stöttar befintliga portföljer

‒ Varje del av verksamheten (PL, UH, IV/PR, TR, IKT)                                                 
utser 1-2 ggr/år sina bästa kandidater

‒ Vi nyttjar en del foi-medel (ca 10%) och vidmakthålla/utveckla-anslagen (ca 
90%)

‒ Via inriktningsplaneringen hoppas vi kunna öronmärka finansiering utöver 
detta

‒ Via upphandling inom/utom LOU bjuds aktörer in att verifiera sin teknik
‒ Men först ska juridik, regelverk, roller, styrmedel, affärsmodeller studeras
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Budskap till offentliga organisationer
• Använd upphandlingsverktyget så snart tillräcklig kunskap finns

‒ Upphandling inom LoU (i full konkurrens) är nästan alltid att föredra 
‒ 100% finansiering av företagens lösningar 
‒ Kräver transparens (företagen ska kunna kalkylera, offentligheten 

måste kunna följa upp). 
‒ Behöver vara på funktionell nivå för att frigöra kreativitet men hur 

översätts ”använd kvasten” till ”det ska vara rent på golvet”?
‒ Innovationsupphandling utanför LoU – förkommersiell upphandling

‒ Perfekt för att bygga en marknad (tex aktivt resande) inför kommande 
kommersiella upphandlingar. Lär upphandlande part och utförande part

‒ Finansiering enligt statsstödsreglerna
‒ Innovationsupphandling inom LoU – innovationspartnerskap

‒ En eller flera parter får betalt för att såväl utveckla en lösning och 
leverera lösning

‒ Finansiering enligt statsstödsreglerna
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Budskap till forskare

• Koordinera er i Trafikverkets branschprogram och Vinnovas program

• Vi behöver följeforskning på våra systemdemonstratorer
‒ Affärsmodeller
‒ Juridik
‒ Beteendestudier
‒ Behov av Policy/regelverksförändringar
‒ Livet efter demo?

• FoI-planen gäller
‒ 13 jan kommer en reviderad utgåva. Första dagen på Transportforum
‒ Vill man diskutera så vänd er till portföljledarna, de har kontakt med 

experterna

59



Budskap till näringslivet

• Fortsätt vara kreativa i våra traditionella entreprenad och 
konsultupphandlingar

• Delta aktivt och spana i vår upphandlingsdatabas i våra mer innovativa 
upphandlingar tex systemdemonstratorer

• Delta i branschprogram, SIP-ar etc. 
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Övrigt 

• Vad kan vi stötta?

• Bidragsnivåer? 

• Etc.

www.trafikverket.se/foi

61

http://www.trafikverket.se/foi


Tack

62



w w w . i n f rasw eden2030 . s e

En möjlighet för dig som lyssnar
Behöver du komma i kontakt med någon på TrV för 
att bolla framtida behov, sälja in din idé och/eller 
undersöka möjligheter för demo mm? 

Skriv några rader om ditt projekt/din projektidé, 
kontaktperson och kontaktuppgifter samt dina 
önskemål om vem du vill ha kontakt med hos TrV.
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Vad händer nu?
Steg 1 Första bedömning i dialog med 

portföljledare
Steg 2 Portföljledare hänvisar till rätt 

kontaktperson/mottagare/ägare…
Steg 3 Återkoppling till angiven 
kontaktperson
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Korta fakta om vår utlysning: Lösningar för snabbare 
utveckling av transportinfrastrukturen

Skalbara, snabbimplementerade och resurseffektiva innovationer 
som kan bidra till hållbar utveckling av transportinfrastrukturen. 

Små projekt: 12 mån max 1 MSEK bidrag

Stora projekt: 36 mån utan maxgräns

Läs mer på www.infrasweden2030.se

Önskas hjälp? 
Kontakta programkontoret@infrasweden2030.se

Budget: 10 MSEK
Bidrag: max 50%

2 feb Utlysningen 
stänger
31 mars Beslutsdatum
31 mars Tidigast 
projektstart
31 maj Senast projektstart

http://www.infrasweden2030.se/
mailto:programkontoret@infrasweden2030.se
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27 nov iBridge: Digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar inom förvaltning av broar

1 dec Webblunch: Har underentreprenörer i 
anläggningssektorn incitament till innovation 
och hållbart byggande?

8 dec Utlysningsmöte tillsammans med SmartBuilt: 
Mindre, snabbare projekt och start-ups

9 dec Campus 2030 hackaton

13 jan Utlysningsmöte tillsammans med SmartBuilt: 
Affärsmodeller, Betalningsmodeller och 
Tjänsteutveckling 

13-14 jan Transportforum 2021 

Ytterligare webbinarier som planeras:

• Att erbjuda tjänster i det uppkopplade transportsystemet
• Behovet av att samordna och effektivisera planeringsprocessen
• ”Hur tar man sig över dödens dal?”

InfraSweden2030s kommande 
evenemang 
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