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Begreppsförklaring
Effektlogik

En logisk karta som visar hur programmets effekter, mål och medel
hänger ihop

Insatser

Finansiering till projekt genom öppna utlysningar och till
enskilda/strategiska projekt genom programmet

Aktiviteter

Konkreta verksamheter som genomförs inom programmet men som inte
handlar om finansiellt stöd, t.ex. utbildningar, workshop, seminarier,
konferenser etc

Resultat

Det konkreta/mätbara utfallet av insatser och aktiviteter

Kortsiktiga effekter

Effekter som programmet förväntas bidra till i
transportinfrastrukturbranschen

Långsiktiga effekter

Effekter som programmet förväntas bidra till på samhällsnivå

Insatser och aktiviteter

Resultat

Kortsiktiga effekter

Långsiktiga effektmål

Utlysningar

Utveckling och implementering av:
Projekt som ska som ska ta fram
nya/förbättrade produkter,
tjänster, tekniska lösningar,
processer, arbetssätt,
upphandlingsformer eller
affärsmodeller

Lösningar för minskad klimatpåverkan från produktion, drift och
underhåll av transportinfrastruktur
Material, konstruktionslösningar och
byggmetoder som är trafiksäkra,
effektiva och hållbara

Påverkan och
samverkan

Strategiska projekt

Lösningar för ökad återanvändning
och återvinning av material

Enskilda strategiska projekt för att
hantera gemensamma
utmaningar eller behov

Tekniska lösningar, metoder,
verktyg och processer för ökad
produktivitet
Nya/förbättrade upphandlingsformer
och affärsmodeller som ger
incitament till utveckling

Dialog med
beställare/myndigheter kring
bättre upphandlingsformer,
policys och regelverk

Samverkan med andra nationella
och internationella
program/nätverk/organisationer

Programstyrning, stöd &
lärande

Stöd för matchmaking,
idéutveckling, resultatspridning
och implementering
Insamling och spridning av
resultat, trender, kunskap och
erfarenheter

Branschen arbetar på ett mer
effektivt sätt ur ett
livscykelperspektiv
Branschen använder miljövänliga
och klimatsmarta lösningar
Branschen utvecklar och
upprätthåller ett transportinfrastruktursystem som är socialt
hållbart och präglas av tillgänglighet,
trygghet, säkerhet
Ökad resiliens och robusthet i
transportinfrastrukturen

Lösningar för digital omställning av
transportinfrastruktursektorn

Sverige har ett klimatneutralt
transportinfrastruktursystem ur
ett livscykelperspektiv

Sverige har ett hållbart och
resilient transportinfrastruktursystem ur ett
ekologiskt, ekonomiskt och
socialt perspektiv

Ett hållbart och innovativt
transportinfrastruktursystem som
skapar förutsättningar för ökad
svensk konkurrenskraft

Konkurrenskraft och innovation:
Strategiska lösningar som
utvecklar programmet och gagnar
många aktörer
Förutsättningar för innovation:
Förenklad implementering och
nyttogörande av innovationer

Strategi, styrning utveckling mot
programmets mål

Hållbarhet och resiliens:

Breddad och mer systematisk
samverkan nationellt och
internationellt
En sammanhållen och
behovsmotiverad projektportfölj
Ökad kännedom och spridning av
lärande och erfarenheter

Branschen innehåller fler
konkurrenskraftiga aktörer
Branschen är mer dynamisk
och innovationsvänlig och attraherar
kompetent arbetskraft

InfraSwedens
vision:

Ökad innovation och produktivitet i
branschen med nya/förbättrade
affärsmodeller, policys och regelverk

En hållbar transportinfrastruktur
som stödjer omställningen till
Agenda 2030 och når
klimatneutralitet 2045

Öppenhet och samverkan med
omvärlden ökar innovationsgraden i
svensk transportinfrastruktursektor
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