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2017 ETT LUGNARE ÅR FÖR FFI
Under 2015 öppnades FFI upp på så sätt att det inte längre finns krav på  
aktivt deltagande från fordonsindustrin i varje projekt. Det som har hänt efter 
knappt två år är att fler företag inom andra branscher deltar i FFI-projekt.  
FFI har också under den här tiden valt att fokusera de strategiska insatserna 
mer mot att möjliggöra uppkoppling och digitalisering. Bland annat har mindre 
program inom IT-säkerhet respektive Machine Learning satts igång.  
Under 2017 förbereddes även ett program och utlysningar inom området 
system av system. 

Under ett åt träffas över 100 personer regelbundet i kvalitetsgranskningar, 
programråd, beredningsgruppsmöten och styrelsemöten. Inom FFI deltar  
ett 30-tal kvalitetsgranskare, fem programråd med upp till 10 ledamöter,  
10 ledamöter i styrelse respektive beredningsgrupp samt kansliet. 

Flera av de strategiska satsningar som har pågått under flera år har eller 
kommer att avslutas inom kort. Detta skapar ett tryck på att få in frågorna i  
den permanenta verksamheten. Under 2017 har därför arbetet med att 
revidera de olika färdplanerna påbörjats. 

FFI genomförde en välbesökt konferens på Mässan i Älvsjö i november.  
Ett flertal lastbilar och personbilar ställdes ut. Även andra projektresultat 
visades i mässhallen. I föreläsningssalen presenterade och diskuteras frågor 
bland annat med koppling till de stora megatrenderna i världen, måluppfyllelse 
i förhållande till Agenda 2030 samt jämställdhet.  

I denna årsrapport har vi sammanställt uppgifter dels från 2017 och dels 
sedan FFI startade 2009 för att få överblick av vad programmet bidrar till.

Christina Kvarnström 
P R O G R A M C H E F  F Ö R  F F I
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DETTA ÄR FFI
Utveckling inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor 
betydelse för den svenska tillväxten. FFI är ett samverkansprogram 

med gemensam finansiering av forsknings-, innovations- och 
utvecklingsaktiviteter. Programmets mål är att bidra till nollvisionen, minskat 
fossilberoende samt ökad svensk konkurrenskraft på en global marknad. 

 FFI är ett samverkansprogram mellan staten (Vinnova, 
Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin 
(Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Car Group och FKG).

 Satsningen, som startade 2009, innebär FoU-verksamhet 
för cirka 1 miljard kronor per år varav de offentliga medlen 
utgör knappt hälften.

 FFI har en planeringshorisont på fyra år och inget definitivt 
slutdatum. 

 Projektgenomförandet ska ske i samverkan mellan närings-
liv och universitet/högskolor/institut. 

 Projektportföljen ska till två tredjedelar innehålla projekt med 
klimat- och miljöinriktning samt till en tredjedel av säkerhets-

relaterade projekt. Även stödjande projekt inom produktions-
teknik, nya teknologier och material kan ingå.

 FFI är uppdelat i fem permanenta delprogram: (75 procent 
av budgeten).

 - Energi och miljö
 - Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 
 - Elektronik, mjukvara och kommunikation 
 - Effektiva och uppkopplade transportsystem
 - Hållbar produktion

 FFI genomför också strategiska satsningar (25 procent av 
budgeten). FFI:s styrelse stärker upp aktuella områden med 
extra resurser under begränsade perioder. 

FFI bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där 
staten och industrin har samverkat framgångsrikt sedan början 
av 1990-talet. Utvärderingar visar att det konstruktiva samarbetet 
mellan fordonsföretag och deras leverantörer, myndigheter och 
akademi har varit mycket givande för alla inblandade aktörer och 
bland annat lett till: 

 Ökad förmåga hos industrin att snabbt ta till sig forsknings-
resultat i sin produktutveckling, vilket har medverkat till ett 
flertal av de innovationer som finns i dagens fordon. 

 Statlig medfinansiering av projekt har gjort att företag 
kunnat ta större risker och fokuserat på strategiska 
områden med tillämpningar först på lång sikt. Innovationer 
för ökad miljöprestanda och trafiksäkerhet har bidragit till 

ansvariga myndigheters arbete med samhällets trafik- 
politiska mål.

 Företagen har ökat sin kompetens genom att rekrytera 
forskarutbildade personer inom viktiga teknikområden och 
stärkt sitt samarbete med universitet och forskningsinstitut. 

 Akademin har utvecklat kompetens inom nya och efter- 
frågade forskningsområden och har bedrivit forskning av 
hög kvalitet.

 Strategiskt viktiga innovationsmiljöer har utvecklats som 
förankrat ledande företag i Sverige.

 Innovationer som kommit fram har spridits till andra 
branscher och bidragit till nya produkter, tjänster och 
effektivare arbetsmetoder. 

LÅNG TRADITION AV FRAMGÅNGSRIK SAMVERKAN 
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DETTA ÄR FFI
ÖVERGRIPANDE MÅL

1Minska vägtransporternas  
miljöpåverkan 2 Minska antalet skadade  

och omkomna i trafiken 3 Stärka den internationella  
konkurrenskraften

FFI VISION
Sverige ska ha en konkurrenskraftig fordonsindustri med  
ledande forskning och innovation riktat mot säkra och miljö- 
effektiva transporter.

FFI SKA BIDRA TILL:
- att Sverige närmar sig ”nollvisionen” 

- att forskningsmiljöer inom industri, universitet och institut 
stärks

- att teknik utvecklas hos fordonstillverkare 

- att leverantörsindustri är internationellt ledande

- en fossilfri fordonsflotta

- att betydelsefulla och prioriterade forskningsmiljöer har 
kunnat bygga upp kritisk massa

- att ett betydande antal forskare med fordonsteknisk inrikt-
ning har utbildats

- att utveckling av spetsteknologisk karaktär har medfört 
spridning till andra branscher och områden och kommer 
industriella tillämpningar till godo.

STOR SPÄNNVIDD AV RESULTAT 
SOM PRODUCERAS
FFI tillåter stor spännvidd när det gäller vilka typer av resultat 
som produceras. För vissa resultat av nydanande eller 
grundläggande karaktär kanske det tar årtionden innan det är 

MÅL OCH STRATEGI

tekniskt och ekonomiskt möjligt att dra nytta av den aktuella 
kunskapen. Och eftersom det ofta handlar om riskfyllda projekt 
så finns det också sådana som aldrig kommer att avspegla sig  
i produkter och tjänster. Å andra sidan förekommer det att 
resultat framtagna med hjälp av ett vetenskapligt angreppssätt 
i det närmaste omgående kan ge ett avtryck i produkt- och 
tjänsteutveckling. 

Kombinationer av båda dessa former är också vanlig, t ex i 
form av ett långsiktigt projekt med stort forskningsinslag där ny 
kunskap löpande ”tappas av” till företagens förutvecklings-  
eller produktutvecklingsavdelningar eller förs in i universitetens 
och högskolornas forskning och utbildning. Delar av det arbete 
som krävs för att nå en viss milstolpe kan alltså komma till nytta 
långt före den tänkta marknadsintroduktionen av det färdiga 
konceptet. 

FÄRDPLANER PEKAR UT 
RIKTNINGEN FRAMÅT
INOM FFI HAR MYNDIGHETER OCH FORDONSINDUSTRIN 

SAMLATS KRING ETT ANTAL FÄRDPLANER.  

I färdplanerna presenteras en gemensam bild gemensam  
bild av vägen från forskning och demonstration fram till olika 
koncept som ger mindre fossilberoende, högre trafiksäkerhet 
och ett transportsystem där fordon och infrastruktur nyttjas 
effektivare. Under hösten 2017 påbörjades en revidering av 
befintliga färdplaner. De beräknas vara klara under senvåren 
2018.
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VÅR ORGANISATION

ENERGI OCH  
MILJÖ  

Programledare 
Peter Kasche 
Energimyndigheten

Programråd

Kvalitetsgranskning

TRAFIKSÄKERHET 
OCH AUTOMATI- 
SERADE FORDON 

Programledare 
Ulrika Landelius 
Trafikverket

Programråd

Kvalitetsgranskning

EFFEKTIVA OCH  
UPPKOPPLADE  
TRANSPORTSYSTEM 

Programledare 
Per Norman 
Vinnova

Programråd

Kvalitetsgranskning

HÅLLBAR  
PRODUKTION  
 

Programledare 
Ida Langborg 
Vinnova

Programråd

Kvalitetsgranskning

FEM  
PROGRAMOMRÅDEN

STRATEGISKA  
SATSNINGAR

BEREDNINGS- 
GRUPPEN

FFI KANSLI
Programchef   

Christina Kvarnström, Vinnova

STYRELSE

FFI:S ARBETSPROCESS UNDER ÅRET, SCHEMATISK BILD

Feb

Dec
Jan

Mars

JuniJuli

Aug

Okt

Nov

Sept April

Maj

BESLUTSPROCESS

Utlysning  
april, juni, dec

Kvalitetsgranskning 
maj, aug, jan

Program – beslutsmöten 
maj, sep, feb 

ELEKTRONIK, 
MJUKVARA OCH 
KOMMUNIKATION 

Programledare 
Eric Wallgren 
Vinnova

Programråd

Kvalitetsgranskning

FFI styrs av en styrelse med en oberoende ordförande. I 
styrelsen sitter en utvald representant för varje part samt 
BilSweden som adjungerad ledamot. Beredningsgruppen 
fungerar som ett arbetande utskott. Programråden och 
Beredningsgruppen är sammansatta på samma sätt som 
styrelsen. 

Vanligtvis har FFI tre utlysningstillfällen per år, mars/april, juni 
och december. Aktuella datum återfinns på vinnova.se/ffi. Alla 
ansökningar granskas av oberoende granskare innan 
programrelevans och prioritering görs av respektive program-

Styrelsen och beredningsgruppen diskuterar övergripande 
frågor samt strategi för framtiden. Programråden diskuterar 
bland annat färdplaner inom sitt område samt rekommenderar 
beslut till myndigheterna när det gäller projektansökningar

råd. Myndigheterna fattar sedan beslut om finansiering. 
Vanligtvis tar det drygt tre månader från att ansökan kommer in 
tills beslut är fattat. 

FFI:S UTVECKLING UNDER ÅRET
FFI är ett program under ständig förbättring och utveckling.
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MÅNGA PERSONER 
INVOLVERADE I FFI
Sammanlagt träffas cirka 100 personer 
regelbundet inom FFI för att bedöma och 
rekommendera forskningsansökningar 
men också för att utveckla programmet. 
Cirka 40 av dessa är experter inom sina 
områden och möjliggör en hög kvalitet på 
ansökningarna genom sitt gransknings- 
arbete. 

ORGANISATIONS-  
OCH PERSONAL- 
FÖRÄNDRINGAR 
Delprogrammet Hållbar produktion har ny 
programledare – Ida Langborg. Carina 
Nilsson är ny ordförande för delprogram-
met Effektiva och uppkopplade transport-
system. 

ETT NYTT STRATEGISKT 
PROGRAM 
Under 2017 startades en förstudie för att 
ta fram underlag för att kunna öppna en 
utlysning inom området ”system-av- 
system”. Utlysningen begränsades till att 
omfatta system-av-system för mobilitet i 
städer. Den första utlysningen som gäller 
förstudier stänger i mars 2018.

FFI:S UTVECKLING UNDER ÅRET
FFI är ett program under ständig förbättring och utveckling.

WEBBEN
Information på webben har uppdaterats 
och alla blanketter och mallar har revide-
rats under året. Korta resumer av 
avslutade projekt läggs ut successivt. 
FFI:s hemsida återfinns på www.vinnova.
se/ffi.

ANDELEN SMÅ- OCH 
MEDELSTORA FÖRETAG 
ÖKAR. 
I allt fler projekt deltar små och medel-
stora företag. Av de drygt 70 företag 
som startades under 2017 fanns det 
minst en leverantör i 50 procent av 
projekten. 

RESULTAT VISAS
I alla delprogram har resultat presente-
rats på olika resultatkonferenser. FFI:s 
årskonferens hölls på Älvsjömässan i 
Stockholm och även där fanns ett fokus 
på att visa upp resultat. 
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 SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG
Fordonskomponentgruppen (FKG) har ett uppdrag från FFI styrelse att på 
olika sätt stödja små och medelstora företag för ökat deltagande in i FFI.

UTFORMNING AV PROCESSER FÖR 
EFFEKTIV MATERIALKONFIGURERING

EN HUD (HEAD UP DISPLAY) I ARBETSFORDON

FFI arbetar vidare med ambitionen att öka andelen aktiva små 
och medelstora företag i forsknings- och innovationsprojekten 
inom FFI. Detta görs bland annat genom uppsökande 
verksamhet eller genom informationsträffar i anslutning till olika 
nationella konferenser. Under 2017 anordnades fyra sådan 
träffar i Östersund, Örebro. Karlstad och Örnsköldsvik.

Att minska spill och tid i produktionen är ett måste för alla 
industriföretag för att bibehålla konkurrenskraften. I projektet 
”Utformning av processer för effektiv materialkonfigurering” 
deltar ett antal FKG företag såsom VBG, Schenker, IAC och 
Bulten. Tillsammans med Chalmers och de tre fordonstillver-
karna så ger detta FFI projekt en bra bild av hur framgångsrikt 
ett bra FFI projekt kan bli.

Hur man på ett effektivt sätt och med 100% tillförlitlighet 
plockar rätt artiklar för montering är inte lätt och det krävs 
forskning inom detta område. Denna typ av projekt är speciellt 
viktigt för små och medelstora företag som inte har egna resur-
ser för att delta, men som nu kan ta del av ett FFI resultat och 
därigenom öka sin konkurrensfördel.

Projektet visar på olika sätt att markera rätt artikel genom 
ljud, ljus eller virtuellt. Därtill så tittar man på metoder att göra 
en batch med hjälp av streckkod och andra metoder. Projektet 

I moderna arbetsfordon finns många olika system som kräver 
operatörernas uppmärksamhet. Olika information är viktiga vid 
olika tillfällen men det är svårt för operatören att uppfatta den 
för stunden viktigaste informationen som ges. Användande av 
HUD-teknik skulle kunna skapa ett sätt att just visa den för 
stunden viktigaste informationen i eller nära operatörens 
synfält med fördelar som:
–  Ökad säkerhet i arbetsfordon, ger färre olyckstillbud och 

dödsfall
– Ökad effektivitet i användandet av fordonet, ger positiv 

miljöpåverkan.
–   Förbättrad integration människa/maskin, ger positiv 

påverkan för arbetsmiljön 
HUD-teknik har använts framgångsrikt i andra miljöer men i 
arbetsfordon är förutsättningarna extra svåra. Utmaningen 
inom projektet ligger i att hitta en komplexitetsnivå som är på 
rätt för att skapa en lösning som både är användbar och har 
en rimlig kostnad. Vid projektets avslut ska det kunna ges ett 
förslag på hur ett utvecklingsprojekt mot produktifiering och 
industrialisering ska kunna genomföras.

PARTER
– HUD Solutions – Organisatör samt specialist inom  

HUD-teknik
– Volvo Construction Equipment – Deltar som tilltänkt 

slutanvändare
– Kone Cranes – Deltar som tilltänkt slutanvändare
– Adiator – Tilltänkt tillverkare i senare serieproduktion
– Syncore – Deltar som specialist inom elektronik
– Jelmtech – Deltar som specialist inom plastkonstruktion
– Eclipse – Deltar som specialist inom optik

har en bredd vilket gör att det passar ett SME företag men få 
artiklar och även en OEM som tillverkar tusental varianter av 
exempelvis lastbilar. Avslutningsvis så kommer en testbed att 
byggas upp där företag kan testa olika metoder innan man 
investerar i sin egen produktion.

PARTER
– Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag   
– Aktiebolaget Volvo   
– Bulten Fasteners AB   
– International Automotive Components Group Sweden AB   
– Scania CV Aktiebolag   
– Schenker Logistics AB   
– VBG Group Truck Equipment AB   
– Volvo Personvagnar Aktiebolag  

• I 70 procent av de projekt som startades under 2017 deltog 
minst en leverantör. 

• Cirka 120 olika leverantörer deltar i dessa projekt. 
• Leverantörerna fick cirka 15 procent av utbetalat stöd 

samtidigt som de medfinansierade projekten med 18 
procent. 
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Varje delprogram har en färdplan. Dessa tas fram och diskuteras 
i respektive programråd. Styrelsen fastslår sedan alla färdplaner 

gemensamt. Under hösten 2017 har revideringar påbörjats.  
Arbetet beräknas vara klart under 2018. 

FFI:S FÄRDPLANER

Syftet med färdplanerna är att successivt bidra till en bättre 
förmåga att gemensamt identifiera forsknings- och utvecklings-
aktiviteter samt områden som bidrar till en ökad transporteffekti-
vitet. Dessutom ska färdplanerna vara ett instrument för 
uppföljning och utvärdering samt öka förståelsen för FFI-pro-
grammet genom att illustrera sambandet mellan finansierade 
aktiviteter och förväntade effekter inom programmets område. 
Färdplanerna gör ett försök till att konkretisera vad som behöver 
göras för att nå programmets övergripande mål, det vill säga att 
bidra till att:

• minska vägtransporternas miljöpåverkan

• minska antalet skadade och dödade i trafiken

• stärka den internationella konkurrenskraften. I vissa fall så 
långt som till 2030. Av naturliga skäl blir beskrivningen 
mindre fyllig och allt osäkrare ju längre bort vi tittar. Det 
kommer att krävas ett uthålligt och systematiskt arbetssätt 
för att uppnå de önskade resultaten vid de aktuella 
milstolparna. På en övergripande nivå kan man se arbetet 
som ett ständigt växelspel mellan forskning och förbere-
dande utveckling, testning och demonstration. 
Färdplanerna och dess mål utgör styrande dokument för 
respektive delprograms projekturval och portfölj design.

ENERGI OCH MILJÖ
Då åtgärderna för att effektivisera personbilar och kommersiella 
fordon (lastbilar, bussar och arbetsmaskiner) skiljer sig åt så har 
olika färdplanemål angivits för de olika kategorierna. Målen är 
satta enligt följande: Minst 55 % energieffektivisering (kWh/
fordonskilometer) till år 2030 genom konkurrenskraftiga 
personbilar (referensår 2008), -50 % energieffektivisering (kWh/
tonkilometer) från kommersiella fordon till år 2030. Dessa 50 % 
delas ungefär lika mellan fordonsutveckling och ökad transport-
effektivitet (referensår 2008). Övergripande gäller också att ta 
fram fordonstekniska förutsättningar för att minst 85 % av 
drivmedelsanvändningen inom vägtrafikområdet ska vara 
förnybar år 2030.

TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON
Programområdet består av två olika delar där ”Automatiserade 
fordon” tillkom för drygt tre år sedan. Det programområdet 
fokuserar utveckling av automatiserade funktioner där effektivitet 
och/eller miljö är drivkraften. Inom trafiksäkerhet är nollvisionen 
ett viktigt område.  

ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMMUNIKATION
Eftersom elektronik, mjukvara och kommunikation är tekniskt 
avgörande för förändringstakten inom fordonsindustrin är det 
viktigt att förstå mognadsgraden och hur olika delar i detta 
system utvecklas. Dessa delar beskrivs i färdplanen som är 
uppbyggd av fem delområden; On/Off-board Electrical 
Architecture, Green-Safe-Connected Functions, User Expe-
rience (UX/HMI) och Verifications/Validations.  

HÅLLBAR PRODUKTION
Fordonsindustrin är helt beroende av att konkurrenskraften 
upprätthålls och förbättras. Färdplanen för Hållbar produktion 
syftar i första hand till att möjliggöra tillverkning av nya 
fordonslösningar, samt till en stärkt global konkurrenskraft 
som medger minimerad miljöpåverkan och ökad fordonssä-
kerhet. Det drivande perspektivet är att minska fordonsindu-
strins koldioxidutsläpp sett ur ett livscykelperspektiv.

EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM
Färdplanen utgår från några transporteffektiva koncept, vilka 
ska kunna marknadsintroduceras senast år 2030. Dessa har 
både såväl ett teknikfokus som ett systemperspektiv. 
Prioriterade forskningsområden är anpassade fordonskon-
cept, fordons- och mobilitetstjänster, väg- och IT-infrastruktur, 
regelverk, standardisering och juridik, affärsmodeller kopplat 
till ny innovativ teknik, människan i det förändrade systemet. 
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RESULTAT
FoU-verksamhet för cirka 1 miljard kronor per år varav  

de offentliga medlen utgör knappt hälften.

Fördelning statlig finansiering/medfinansiering 2009-2017

9 678 mnkr 
total projektbudget

927
projekt har beviljats

FÖRDELNING STATLIG FINANSIERING / MEDFINANSIERING 2009-2016
Miljoner kronor

= Med-
finansiering 
(mnkr)

= Statlig 
finansiering 
(mnkr) 

Forsknings-
institut

Högskolor
och 

universitet

Övriga
organisa-

tioner

Stora 
företag

(utom OEM)

SMETrafikverketSAABScaniaVolvo 
Cars

AB Volvo
0

500

1000

1500

2000

2500

5 336
mnkr 
Med- 

finansiering

4 342
mnkr  
Statlig  

finansiering
698
Avslutade 

projekt 

229
Pågående  

projekt
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RESULTAT AV  
692 AVSLUTADE PROJEKT

184 doktorsexamina, 169 licentiat-
examina och 1 054 examensarbeten.

1 551 artiklar i vetenskapliga tidskrif-
ter har genererats genom FFI-projekt.

127 resultat har  introducerats på 
marknaden.

71 patentansökningar har skickats in 
samtidigt som jobb skapande upp-
startsföretag bildats kring dem i syfte 
att kommersialisera innovationen.

469 resultat från avslutade  
FFI-projekt har överförts till andra  
avancerade  projekt, 364 har överförts  
till produkt utvecklingsprojekt.

114 resultat från avslutade FFI-projekt 
har använts i utredningar, regelverk, 
tillståndsärenden och politiska beslut.
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D E L P R O G R A M M E T

ENERGI OCH MILJÖ
DELPROGRAMMET OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN
– Fordonsteknik för ökad energieffektivitet
– Fordonsteknik för övergång till förnybara bränslen
– Projekt för minskad lokal/regional miljöpåverkan
– Närliggande områden med potential att stärka Sveriges 

och den svenska fordonsindustrins konkurrenskraft i ett 
globalt perspektiv

MÅLSÄTTNING
Att väsentligt bidra till reduktion av utsläppen av fossilt CO2 
och övriga emissioner från vägfordon och arbetsmaskiner.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET
– Tillsammans med Energimyndighetens övriga energirela-

terade fordonsforskningsprogram anordnat konferensen 
”Energirelaterad fordonsforskning 2017” i Göteborg. Årets 
konferens innehöll bland annat en presentation avseende 
regeringsuppdraget ”Omställning för en fossilfri transport-
sektor. Två sessioner med fokus på livscykelanalys för 
fordon nu med bland annat Nortvolt och IVL samt Stena 
Metall som medverkande.

– Fortsatt fokus på systemstyrningsprojekt dels avseende 
fordonet men också för fordonet kopplats till hela 
energisystemet.

– För juni-utlysningen avsattes 15 miljoner kronor för 
bränslecellsprojekt med speciellt fokus på vätgaslagret, 
elektrolysören och bränslecellen.

AKTIVITETER 2018
– Uppdatera färdplanen och göra den mer lättanvänd för 

projektsökande 
– Arbeta mer med riktade utlysningar för ett ökat fokus på 

prioriterade frågor
– Ta fram en strategi för att få med fler småföretag(SME)

OMVÄRLDS- FÖRÄNDRINGSFAKTORER
– Flera fordonstillverkare tydliggör att drivlinan för alla typer 

personbilar kommer vara helt eller delvis elektrifierad 
inom några år

– För första gången så presenteras även helt elektrifierade 
tunga lastbilar

– Autonoma fordon öppnar upp för helt nya typer av fordon 
som då också ofta kan vara elektriskt drivna

Exempel på projekt
Utvecklingsstudie för ökad energieffektivisering av 
kranlastbilar, 
Vemdalsservice
Syftet med projektet är att studera om miljöbelastningen kan 
minskas genom att i större utsträckning ersätta mobilkranar 
med kranmonterade lastbilar. Inom projektet ska företaget 
Vemdalsservice och SSAB undersöka om det går att ta fram 

ett starkare och lättare lastbilschassi samt bygga och testa 
en prototyp för att verifiera konceptet. Resultatet från 
projektet förväntas ge miljövinster i form av minskade 
koldioxidutsläpp och ökad konkurrenskraft för svensk 
fordonsindustri. Det finns energi- och miljöfördelar att ersätta 
mobilkranar med lastbilar med monterad kran. Mobilkranar 
är traktorfordon, ofta klassade som motorredskap klass 2, 
med en maxhastighet på 30 km/h. Mobilkranarnas motorer 
har en hög bränsleförbrukning om minst 8 l/mil jämfört med 
lastbilar som drar ca 4 l/mil. Mobilkranar kräver dessutom en 
lastbil i följe som kan ta med material och verktyg då 
mobilkranar inte kan ta last.

ELMASKINER FÖR FORDON I EN CIRKULÄR EKONOMI, 
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA
Projektet syftar till att med hjälp av livscykelanalys (LCA) ta 
fram riktlinjer för hur elfordonskomponenter kan utformas för 
resurseffektiva materialflöden i en cirkulär ekonomi samtidigt 
som de levererar önskvärd teknisk prestanda. Specifikt 
kommer elmotorer för framdrift av både lätta och tunga 
fordon att studeras. Projektet bidrar till att utveckla området 
LCA för elfordon och metodiken blir tillämplig också för andra 
komponenter som batterier och kraftelektronik. Projektet leds 
av Chalmers Tekniska högskola och utförs i samverkan med 
AB Volvo och Volvo Personvagnar, elmotortillverkaren 
BorgWarner, China Euro Vehicle Technology AB (CEVT), en 
svensk elmotortillverkare, ELMO (Malmköpings Mekaniska 
Werkstad AB), företrädare för det svenska återvinningssyste-
met för fordon Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR), 
Walters Bildelar AB, Eklunds Bildelslager AB och Stena 
Recycling.

Aerodynamik vid platooning med olika fordonsslag: 
optimering av framtida transportlösningar,
Projektets mål är att visa på minskad genomsnittlig bränsle-
förbrukning för en hel konvoj med 8 %. Projektet kommer att 
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FÖRDELNING STATLIG FINANSIERING / MEDFINANSIERING, 2009 - 2017
inom Energi och Miljö
■ Medfinansiering   ■ Statlig finansiering 

PROJEKTVOLYM 2009-2017

mnkr

Statlig finansiering 1 483

Medfinansiering 2 097

Totalt 3 580

ANTAL PROJEKT 2009-2016

Antal

Antal pågående projekt 60

Antal avslutade projekt 252 

Totalt 312 

utveckla en simuleringsmetod för noggranna och effektiva 
CFD-beräkningar där en stor mängd parametrar rörande 
kolonnkörning (platooning) kan undersökas. Simuleringarna 
ska valideras med hjälp av vindtunnelprov på flera olika 
fordonsslag i kolonn. Resultaten från projektet är tänkt att 
användas vid konfigurering av uppkopplade fordon vid 
autonom körning i kolonn för att bidra till lägre bränsleförbruk-
ning. Projektet genomförs som ett doktorandprojekt och är ett 
samarbete mellan Scania CV, Volvo personvagnar, Volvo 
Technology och Chalmers.
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DELPROGRAMMET OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN
– Analys, kunskap och möjliggörande teknik.
– Grundläggande säkerhetsegenskaper hos fordon.
– Krocksäkerhet.
– Förarstöd och relaterade gränssnitt mellan förare och 

fordon samt gränssnitt med medtrafikanter.
– Intelligenta och krockundvikande system och fordon.
– Automatiserade fordon i transportsystemet.
– Andra närliggande områden med potential att stärka 

Sveriges och den svenska fordonsindustrins konkurrens-
kraft i ett globalt perspektiv.

MÅLSÄTTNING
Delprogrammet Trafiksäkerhet och automatiserade fordon 
skall bidra till att ytterligare steg tas mot den långsiktiga 
visionen om noll dödade och färre antal allvarligt skadade i 
trafiken samt bidra till utvecklingen och implementeringen av 
automatiserade fordon och transportlösningar.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET
–  Årets resultatkonferens hölls den 27 september. Konferen-

sen är uppskattad och lockar fler deltagare för varje år. 
– I anslutning till programrådets möten har två projekt- 

presentationsdagar genomförts där projekt som nyligen 
har avslutats presenterar sina resultat för programrådet. 
Dessa projektpresentationer har varit mycket uppskattade 
och lärorika för både programråd och projekt då det ges 
möjlighet till en mer ingående diskussion än vad som är 
möjligt på den stora resultatkonferensen som är öppen för 
alla. 

– SAFER fick ett uppdrag av programrådet att genomföra 
en workshop för att driva på projektgenereringen till 
”Cyklar och andra fordon i säker och smart samverkan”. 
En workshop med inbjudna viktiga aktörer hölls våren 
2017 och antalet relevanta ansökningar har därefter ökat. 
Dock är kvaliteten fortfarande mycket varierande.  

– Arbetet med att uppdatera färdplanen har påbörjats 

AKTIVITETER 2018
– Årets resultatkonferens kommer att hållas 27 september.
– Två nya projektpresentationsdagar är inplanerade för 2018.
– En ny utgåva av färdplanen skall vara klar innan sommaren.

EXEMPEL PÅ PROJEKT

Förbättrad skadeprediktering med humanmodeller 
På väg mot nollvisionsmålet är behovet stort av människolik-
nande verktyg som kan prediktera responsen hos en 
människa för belastningar i alla riktningar (krocksituationer) 
och som kan användas för att utvärdera komplexa krockkon-

D E L P R O G R A M M E T

TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

figurationer, samt för att finjustera system som lindrar 
krockvåldet och skyddar de åkande. Detta projekt syftar till 
att ta fram väldefinierade och accepterade kriterier och 
tröskelvärden för att prediktera bröstkorgsskador med 
humanmodeller som belastas i alla lastriktningar

Projektet leds av SAFER med Volvo Car Group och 
Autoliv som övriga projektparter. 

Sweden4Platooning
Forskning om samordnad platooning: Pilotstudie där DB 
Schenker transporterar gods på motorväg med fordons- 
kolonner (både Scania- och Volvofordon) samt en demonstra-
tion av platooning på testbana med autonomt följande bilar 
bakom ledarfordonet.
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D E L P R O G R A M M E T

TRAFIKSÄKERHET OCH AUTOMATISERADE FORDON

PROJEKTVOLYM 2009-2017

mnkr

Statlig finansiering 776

Medfinansiering 909

Totalt 1685

ANTAL PROJEKT 2009-2017

Antal

Antal pågående projekt 124 

Antal avslutade projekt 38

Totalt 162 
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FÖRDELNING STATLIG FINANSIERING / MEDFINANSIERING, 2009 - 2017
inom Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
■ Medfinansiering   ■ Statlig finansiering 

Förväntat resultat av projektet:
– Skapa en standardiserad platooningapplikation för olika 

märken 
– Öka kunskapen om behovet av olika platooningrelaterade 

tjänster 
– Bygga kunskap om hur man väljer affärsmodell för en 

platooningapplikation 
– Genomföra en pilotstudie med longitudinell styrning av 

fordonen i platoonen. 
– Demonstrera semi-autonom platooning med fordon från 

olika tillverkare 
– Framtagning av koncept för funktionell säkerhet

Projektet är ett samarbete mellan Scania CV AB, Volvo 
Technology Corporation, RISE ICT, Kungliga Tekniska 
Högskolan, DB Schenker och Trafikverket.



16

 

16

DELPROGRAMMET OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN
Programområdet är uppdelat i 6 delområden:
– Elarkitektur – inom fordonet 
– Arkitektur utanför fordonet – det uppkopplade systemet 
– Cybersäkerhet 
– Människa-Maskin-Interaktion 
– Verifiering & Validering 
– Teknik för ”Gröna, säkra, autonoma och uppkopplade 

funktioner” 
Områdena ska stärka Sveriges och den svenska fordons- 
industrins konkurrenskraft i ett globalt perspektiv.

MÅLSÄTTNING
För att möjliggöra miljövänliga, och säkra fordon krävs alltmer 
elektronik, mjukvara och kommunikation.

Elektronik, mjukvara och kommunikation fokuserar på 
bas- och systemteknik samt metoder och verktyg för 
kunskapsuppbyggnad och effektiv innovation.

Ambitionen är att inför funktionsutvecklingen proaktivt 
utforska och utveckla delprogrammet så att svensk industri 
kan vara ledande inom miljövänliga och säkra fordon.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET
Konferens och samverkansforum tillsammans med VICTA 
Innovation Bazaar på Lindholmen Science Park två gånger 
per år, februari och september.

Programrådet har besök Ericsson Studio där deras 

D E L P R O G R A M M E T

ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMM UNIKATION

ITS-roadmap presenterads samt även besökt Startup 
Acceleratorn MobilityXlab för att diskutera hur vi kan få in 
flera SMEer till FFI-projekten. SIP:en IoT Internet of  Things 
presenterades av programchefen.

Färdplanen har genomgått en översyn, där strukturen 
har förenklats samt området Cybersecurity har lagts till.

AKTIVITETER 2017
– Färdplan: justering samt se över om relevanta områden 

saknas eller bör tas bort
– Samverkansforum för resultatspridning med match-ma-

king för SME:er och kunskapsspridning.
– Utveckla samverkan och synergier med de andra 

program (H2020, Eureka, Drive Sweden, Smart Elektro-
nik,…).

– Besöka andra intressanta program / verksamheter som 
exempelvis Visualiseringscentrum i Norrköping.

– SMF satsning för att få in fler SMF i projekten tillsammans 
med stora företag genom samarbeten med Inkubatorer 
och andra liknande plattformar eller verksamheter.

EXEMPEL PÅ PROJEKT
Second Road fas 2 (SRF2) har adresserat utmaningar inom 
system- och funktionsintegration. Målet har varit en simule-
ringsbaserad infrastruktur som stödjer parallella, kontinuerli-
ga och täckande provningsaktiviteter för snabbare utveckling 
trots färre provbilar. Även stöttning av öppen innovation är 

Second Road fas 2
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D E L P R O G R A M M E T

ELEKTRONIK, MJUKVARA OCH KOMM UNIKATION

PROJEKTVOLYM 2009-2017

mnkr

Statlig finansiering 804

Medfinansiering 870

Totalt 1674

ANTAL PROJEKT 2009-2017

Antal

Antal pågående projekt 116

Antal avslutade projekt 55

Totalt 171
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FÖRDELNING STATLIG FINANSIERING / MEDFINANSIERING, 2009 - 2017
inom Elektronik, mjukvara och kommunikation
■ Medfinansiering   ■ Statlig finansiering 

med i den målbilden. Utrullning av Continuous Integration 
pågår för fullt på Volvo Cars. Projektet har inte bara bidragit 
med anpassning av simuleringsmiljöer utan även beredning 
kring processer och verktyg.

Genom ett antal framsteg på olika men kopplade fronter 
har vi ökat vår förmåga att motionera och utvärdera fordo-
nets funktionalitet kontinuerligt under hela utvecklingsfasen. 
T.ex. kan vi integrera modeller från olika verktyg, schema- 
lägga automatiska nattliga prov och dela scenarier mellan 
grupper. Ett följdresultat på Volvo Cars är att interna 
mjukvaruprojekt inom självkörning använder ett nytt 

planeringsverktyg, FIP2, som stöttar agil utveckling och är 
baserat på kravbild framtagen inom SRF2. Dessa är 
nödvändiga bidrag till konkurrenskraft i en mjukvaruorien- 
terad fordonsbransch.

Regelbundna gemensamma projektmöten och samver-
kansforum har bidragit till informations- och kompetens- 
spridning samt synkronisering. SRF2 har i praktiken skapat 
en lokal arena för simuleringsbaserad virtuell utveckling. 

SRF2 pågick 2014-2017 med 30 mnkr i statlig finan- 
siering. 



18

 

18

DELPROGRAMMET OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN
Fokus för delprogrammet ligger till största delen på produk-
tionsteknik. Tillverkningsprocesser och produktionssystem 
måste vara flexibla och kapabla till produkttillverkning med 
hög kvalitet, korta leveranstider och till konkurrenskraftiga 
kostnader. Följande prioriterade delutmaningar och tillika 
programområden har formulerats av programrådet:
– Resurseffektivitet i produktion för minskad miljöpåverkan 

och ökad konkurrenskraft 
– Robust och effektiv produktion av nya produkter,  

funktioner eller egenskaper 
– SMART produktionsberedning

MÅLSÄTTNING 
En global konkurrenskraftig produktion av innovativa, 
miljövänliga och säkra produkter är av avgörande betydelse 
för den svenska fordonsindustrins målsättningar, tidsper-
spektiv och produktionstekniska utmaningar. Delprogrammet 
Hållbar produktion drivs därför i huvudsak av följande 
övergripande utmaning:
Förmåga att med minimal miljöpåverkan kunna producera 
nya produkter, komponenter med nya material.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET 
– Färdplanen uppdaterades och innebar att de tidigare sju 

programområdena blev tre och de fyra områden som 
tidigare handlade om att driva fabrik blev ett gemensamt 
med mer fokus på produktionsteknik. Milstolparna i 
färdplanen ersattes av tre tidsperspektiv (kort, medel och 
lång sikt) och den del som berörde nyttiggörande blev 
enligt önskemål mer omfattande och förtydligande. 

– Förändringar i bemanningen på Vinnova:
Margareta Groth, tidigare ordinarie PR ledamot, nu PR 
suppleant. Jens von Axelson, tidigare delprogramledare, nu 
PR ordinarie, Ida Langborg, delprogramledare.
– Två ansökningsomgångar har genererat i 30 stycken 

sökta ansökningar på totalt 116 mnkr.

UTMANINGAR 
–  Balansera projektportföljen med fler långsiktiga projekt för 

kunskapsuppbyggande.
–  Med ökat fokus på hållbarhetsmålen uttryckta bla i 

Agenda 2030 är det viktigt att även kunna motivera 
insatserna inom delprogrammet från det perspektivet.

PROGRAMRÅDET 
Anna Davidsson
Margareta Groth
Anders Berglund
Erik Svahn
Göran Johnsson ordförande
Peter Bryntesson

D E L P R O G R A M M E T

HÅLLBAR PRODUKTION

Peter Smeds
Thomas Lezama
Anders Berndtsson
Maria Backlund

EXEMPEL PÅ AVSLUTADE PROJEKT 2017 
Nedan visas några exempel på projekt som körts inom 
delprogrammet och avslutats under 2017. 

PREDCRACK – PREDICTIVE MODEL OF RISK FOR HOT 
CRACKS IN HIGH STRENGTH STEEL
Målet med denna förstudie var att utvärdera och utveckla en 
metodik och en prediktiv modell som skulle kunna användas 
som riktlinjer för minimering av varmsprickrisken i MAG- 
svetsade T-förband. Modellen har verifierats mot både prover 
framtagna i det tidigare projektet och mot problematiska 
industrifall. Resultaten från projektet visar att FE-simuleringar 
skulle kunna användas för att jämföra varmsprickrisken 
mellan olika förband och fogprepareringar. Resultaten från 
simuleringarna visar på en korrelation mellan töjningarna i 
svetsen under stelningsförloppet och risken för varmsprickor. 
Resultaten tyder på att modellen skulle kunna användas för 
att förutse risken för varmsprickor och optimera fogprepare-
ringen. För att implementera modellen i praktiska industrifall 
krävs vidare arbete.

CASTMA- JOINING OF CAST AND EXTRUDED LIGHT 
WEIGHT ALLOYS
Syftet med projektet har varit att visa att pressgjutna 
lättmetaller går att svetsa. Därigenom kan större komplexa 
komponenter tillverkas genom att kombinera delkomponen-
ter (som kan vara pressgjutna eller extruderade och med 
olika egenskaper). De sammansatta komponenterna kan 
genom detta konstrueras för viktoptimering eller för att få 
multistrukturella egenskaper. Projektet har visat att ansam-
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D E L P R O G R A M M E T

HÅLLBAR PRODUKTION

ANTAL PROJEKT 2008-2017

Antal

Antal pågående 123

Antal avslutade 37

Totalt 160

PROJEKTVOLYM 2008-2017 

mnkr

Statlig finansiering 600

Medfinansiering 663

Totalt 1263
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FÖRDELNING STATLIG FINANSIERING / MEDFINANSIERING, 2009 - 2017
inom Hållbar produktion
■ Medfinansiering   ■ Statlig finansiering 

lingar och förhållandevis stora gasfyllda mikroporer under 
högt tryck i pressgjutgodset är den enskilt största faktorn för 
låg svetsbarhet. Projektresultaten bidrar till de övergripande 
målen (minskade CO2 utsläpp, minskad vikt, ökad produk- 
tivitet, ökad flexibilitet och ökad konkurrenskraft) genom att 
visa att det är möjligt att foga samman pressgjutna delkom-
ponenter med andra pressgjutna eller extruderade kompo-
nenter.

MPQP – MODELLDRIVEN BEREDNING OCH 
KVALITETSSÄKRING
Det övergripande syftet med detta projekt har varit att 
effektivisera artikelberedning och kvalitetssäkring genom 
modelldrivet arbetssätt, demonstrera vad modelldrivet 
arbetssätt innebär och hur det skulle kunna bidra till att 
effektivisera artikelberedning och kvalitetssäkring. Genom 
demonstrationer har projektet visat att digitala modeller kan 
bära information som skapats i artikelberedning för vidare 
användning i kvalitetssäkring och tillverkning. Demonstratio-
nerna har också visat att nya och radikalt förbättrade 

arbetsmetoder kan realiseras genom användande av kohe- 
renta digitala modeller vilka möjliggör integrerad artikelbered-
ning och kvalitetssäkring. Ett viktigt bidrag av projektet är dess 
nyskapande synsätt att den resulterande digitala modellen av 
en väl genomförd artikelberedning i sig också är produkt av 
alla viktiga kvalitetsstyrande avväganden som gjorts under 
processen, vilka kan representeras i en digital modell för att 
kommunicera avsikten med tillverkningsprocessens utform-
ning.
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DELPROGRAMMET OMFATTAR FÖLJANDE OMRÅDEN
– Anpassade fordonskoncept
– Fordons- och mobilitetstjänster (tjänster för automation och 

elektromobilitet, service och underhåll samt förarstöd)
– Väg- och IT-infrastruktur
– Regelverk, standardisering och juridik
– Affärsmodeller kopplat till ny innovativ teknik
– Människan i det förändrade systemet

MÅLSÄTTNING
Effektiva och uppkopplade transportsystem ska på kort sikt 
skapa, och på lång sikt säkerställa, en fungerande och 
etablerad transportslagsövergripande arena där berörd 
industri, myndigheter, institut och akademi utvecklar nya 
samverkansformer.

På en mer detaljerad nivå omfattar programmet bland 
annat logistik och styrning av persontransporter, god-
stransporter och fordonsflottor, samt tjänster, service och 
underhåll av fordon och fordonens egenskaper och tekniska 
uppbyggnad.

VAD HAR HÄNT UNDER ÅRET
– Programrådet har tagit ett bredare grepp för revidering av 

färdplanen.
– Projektkonferens genomfördes i december med pågående 

och i närtid avslutade projekt, samt med deltagande av 
programråd och granskningsgrupp.

– Strategiska satsningen FOI-plattform för Elvägar har 
etablerats och arrangerade en välbesökt konferens under 
hösten.

AKTIVITETER 2018
– Sammanfattande slutkonferens för den strategiska 

satsningen BADA, med programrådet och samtliga 
ingående projekt.

D E L P R O G R A M M E T

EFFEKTIVA OCH UPPKOPPLADE TRANSPORTSYSTEM

– Färdplan: Hålla seminarium med Drive Sweden för att 
utröna ev överlapp/synergier mellan programmen, samt 
öppna för ev samverkan mellan programmen. Färdigställa 
revideringen av färdplanen, samt precisera de områden 
som ska prioriteras upp respektive ner inför kommande 
utlysningar.

– Projektkonferens med alla pågående och i närtid 
avslutade projekt, samt med deltagande av programråd 
och granskningsgrupp.

– Hantera den nya strategiska satsningen Sossum som har 
den första utlysningen våren 2018.

– Besöka andra intressanta program/verksamheter som 
exempelvis X-labs i Göteborg, för inspel om framtidens 
mobilitet.

EXEMPEL PÅ PROJEKT
IN- OCH KRINGFARTSLOGISTIK – EFFEKTIVT 
UTNYTTJANDE AV INFRASTRUKTUREN
Syftet med projektet är att undersöka potentialen av en 
effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, 
för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. 
Samt att öka den generella kunskapen om kringfartslogi- 
stikens betydelse i den generella logistikinfrastrukturen.

Lärdomarna är att trängsel på in- och kringfartsleder är 
ett problem för godstransporter och problemet växer.  
Det finns potential att effektivisera in och kringfartslogistik 
med dynamisk styrning. Det är en komplex problembild med 
många olika aktörer, krav och förutsättningar. Teknik finns 
som stödjer en effektivisering av trafikflöden – de stora 
barriärerna är dock av politisk-, organisatorisk- och regu- 
latorisk karaktär.

BIG AUTOMOTIVE DATA ANALYTICS
Projektet utgör ett brett övergripande samarbete inom ramen 
för strategiska satsningen Big Data, för att utreda hur olika 
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■ Medfinansiering   ■ Statlig finansiering 

ANTAL PROJEKT 2009-2017

Antal

Antal pågående 66

Antal avslutade 34

Totalt 100

PROJEKTVOLYM 2009-2017 

mnkr

Statlig finansiering 490

Medfinansiering 580

Totalt 1070

aktörer kan samverka och utveckla ett digitalt ekosystem för 
data drivna tjänster – tekniskt och affärsmässigt. Projektet 
hanterar frågeställningar som;
– Vad är big data, vad kan vi göra med den och är det värt 

att satsa på big data?
– Vilka nya affärsmodeller behöver vi förhålla oss till?
– Vilka lagar kommer att påverka vårt utnyttjande av big 

data? Vad måste vi göra för att anpassa oss till dessa?

– Vilka är de teknologiska utmaningarna? 
– Infrastruktur för kommunikation av data.
– Vilka kvalitetskrav måste ställas på vår data?
I ett delprojekt studeras bl a vilken påverkan EU:s komman-
de lagkrav “GDPR 2018” kommer att ha på lagring av 
kunddata som samlas in från fordonsparken.

OFF-PEAK CITYDISTRIBUTION
Godstransporter utgör en stor del av trafiken dagtid i städer, 
men effektiviteten är låg på grund av trängsel. Stockholms 
stad tog under 2014 initiativet till att starta begränsade tester 
med off-peak leveranser i Stockholm city. Projektet startades 
för att dels testa och utvärdera nya tekniska lösningar för att 
möjliggöra tysta leveranser i staden samt att bygga kunskap 
kring transporteffektivitet, ljud och buller, samhällsekono-
miska effekter och användarnas uppfattningar. Det har lett 
till idéer, produkt- och affärsutveckling hos de ingående 
parterna och dispenserna för att köra nattleveranser i 
Stockholm har förlängts och initiativ för en uppskalning av 
off-peak-distributioner är påbörjade.

Bildtext bildtext
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• miljö, globalt i form av klimatpåverkan 

• miljö, lokalt i form av buller, kväveoxider och partiklar 

• säkerhet

• resursutnyttjande, där speciellt markutnyttjande och offentlig 
 finansiering av infrastruktur är faktorer

• trängsel 

STRATEGISKA SATSNINGAR

SoSSum (System-av-system för mobilitet i städer)

 Den strategiska satsningen tar sig an samhällsutmaningar i städer som 
relaterar till transporter av gods och människor, där ägaren av ett trans-
portbehov efterfrågar snabba och kostnadseffektiva transporter som är 
robusta och förutsägbara. Samtidigt behöver transporternas negativa 
samhällspåverkan minimeras. Denna påverkan kan gälla:  

Mellan dessa finns uppenbara målkonflikter som också måste hanteras. 

En nyckelfråga för att åstadkomma positiva förändringar är bättre samordning mellan 
olika transporter och här är en särskild utmaning att olika system som används i 
transporterna har olika ägare. Att få till en sådan samordning brukar kallas att man 
bygger ett system-av-system (eng. system-of-systems, SoS). Ett SoS utmärks av 
att de ingående delarna är oberoende vilket tar sig uttryck i att de har en tydlig 
användning även utanför detta SoS samt att de ägs och utvecklas av olika aktörer. 
Från transportsektorn är fordon och infrastruktur som tillsammans löser en uppgift ett 
exempel på ett SoS eftersom fordonen är oberoende av varandra. Däremot är inte 
ett godtyckligt komplext system tvunget ett SoS. Till exempel har delarna i ett enskilt 
fordon inte någon naturlig fristående användning utanför fordonet och detta är alltså 
inte ett SoS. (För mer detaljerad information om SoS hänvisas till den forsknings- och 
innovationsagenda som tidigare framtagits inom området https://www.sics.se/projects/
systems-of-systemsagenda).
 
Period 2018-2022

Statlig finansiering: 50 mkr
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Electromobility, Fas 1-3
Syfte: Att fortgående identifiera och formulera strategiskt 
viktiga forsknings- och utvecklingsbehov för svenska aktörer 
inom området Electromobility. I projektets regi drivs flera 
delprojekt och utredningar som ska underbygga forsknings- 
och utvecklingsagendan. Projektet har också fungerat som 
katalysator för flera horisontella ansökningar till FFI:s program 
inom området.

Period: 2009 – 2016

Statlig finansiering: 130 mnkr

Ex på projekt: Inom dessa strategiska medel har projekt 
inom områdena batteriteknik, Elvägar, Elmaskiner och 
elhybridsystem beviljats stöd.

FIFFI
(Integrerad Fordons- och Infrastruktur utveckling  
inom FFI)

Syfte: Skapa kunskap, utveckla, verifiera och demonstrera 
teknik som möter de samhälleliga utmaningarna inom energi- 
och klimatområdet samtidigt som efterfrågan på transporter kan 
tillfredsställas. FIFFI bidrar med  kunskapsbyggande, utveckling 
och demonstration inom följande FoI-områden där möjlig-
heterna till fruktsamt samarbete mellan industri, akademi 
och myndigheter bedöms vara mycket goda: High Capacity 
 Tranport, Bussystem, Urbana godstransporter och Elektriska 
vägar. Den generella inriktningen på FIFFI är att skapa 
kunskap och öka förutsättningarna för implementering av nya 
fordons- och infrastrukturintegrerade transportlösningar på 
gummihjul. Dessa lösningar har till stor del en sak gemen-
samt – att delar av transportsystemet öppnas för aktörer 
under särskilda förutsättningar. 

Period: 2013 – 2016

Statlig finansiering: 45 mnkr

Ex på projekt: Den stora ökningen av godstrafik, den  
ökande trängseln i vägnätet och miljökrav på transporter gör 
´High Capacity Transport´ (HCT) till ett attraktivt alternativ till 
dagens konventionella tunga fordonskombinationer. De 
befintliga förordningarna i Sverige bör ändras och ett lämpligt 
sätt att reglera HCT-fordon och deras tillgång till vägnätet bör 
utvecklas för att säkerställa att det inte blir negativa effekter  
på trafiksäkerhet, infrastruktur och miljö. El-vägar

Syfte: Satsningen är ett komplement till den tekniska 
utveckling och demonstration av elvägar (fordon och 
över föringssystem) som pågår genom FFI och andra insatser. 
Resultat förväntas ligga till grund för beslut om fortsatt 
utveckling och nyttiggörande inom elvägsområdet. Den 
tekniska utvecklingen av elfordon och elvägssystem är 
exkluderad och förutsätts finansieras via industrin och FFIs 
ordinarie programråds verksamheter. Fokus för satsningen 
är istället tydligt horisontell och systemorienterad; finansie-
ringsfrågor, strategier för införande, affärsmodeller, 
samhälls- och företagsekonomiska effekter, miljöeffekter, 
drift och underhållsfrågor kopplade till väginfrastrukturen, 
juridik och regelverk samt internationellt samarbete. Det vill 
säga att bygga upp det eko-system som industri och 
myndigheter behöver för att utveckla fordonssystem och 
realisera elvägar i Sverige.

Period: 2016 – 2019

Statlig finansiering: 9 mnkr

Ex på projekt: Kärnan i satsningen är uppbyggnaden av en 
FoI-plattform där tre FoI-grupper ingår. Dessa ska i sam-
verkan, men under relativt stor självständighet arbeta med 
elvägsfrågor.

Möjliggörande elektronik
Syfte: Stödja forskningsprojekt inom de delar av svensk 
fordonsindustri som arbetar med lösningar för nästa 
generations fordonselektronik. Denna satsning ingår 
numera i delprogram området Elektronik, mjukvara och 
kommunikation (som tidigare hette Fordonsutveckling). 

Period: 2012 – 2017

Statlig finansiering: 100 mnkr

Ex på projekt: Trådlös kommunikation i fordonsmiljön har 
en enorm potential att rädda liv, möjliggöra säkrare och 
mer miljövänliga transport, effektivare flöde av gods över 
olika transportslag; listan över fördelar kan göras lång. I 
projekt WCAE adresserar vi fundamentala frågor såsom hur 
ska  inte  - grerade trådlösa kommunikations lösningar, LTE 
(4-5G), Wi-Fi och 802.11p, verifieras och vilken prestanda 
kan förväntas. Trådlös datainsamling och visualisering är ett 
annat inno va tions  projekt. Det är en viktig bidragande faktor 
för en fordons tillverkare att kunna vara ledande inom 
säkerhet och att utforma bilar med låg bränsle förbrukning. 
Metoder och koncept för mätning och bearbetning av data 
kommer att studeras med målet att analysera och presentera 
användnings mönster av fordonskomponenter i kundernas 
fordon.
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Komplex reglering
Syfte: Att utveckla metodik och plattformar som bidrar till 
att komplexa regler- och styrfunktioner kan introduceras 
i  fordon. Detta för att möta de krav som ställs på framtida 
fordon med bland  annat en hög grad av automatiserad 
körning. 

Satsningen omfattar fyra områden: 

1. Utveckling av modulär  funktionsarkitektur 

2. Kombinerad styr- och  systemutveckling 

3. Utveckling av virtuella arenor  
för simulering och verifiering 

4. Informationsarkitektur 

Tillsammans formar projekten inom satsningen grunderna 
för Komplex reglering för applikationer inom olika lager av 
fordonselektroniken från  sub system till transportfunktioner.

Period: 2014 – 2018

Statlig finansiering: 52 mnkr

Ex på projekt: Tanken är att projekt inom satsningen ska 
demonstreras virtuellt eller i verkliga testbäddar. 

Big data analytics (BADA)
Syfte: Drivkraften bakom satsningen på BADA är att 
utveckla system som kan bli mycket mer effektiva vad avser 
transportkapacitet, resursutnyttjande, säkerhet och miljö- 
påverkan än vad som är fallet idag. Den första avgörande 
aspekten är utvecklingen av infrastruktur och beräkning-
splattformar som kan hantera massiva datamängder. Den 
andra aspekten är utvecklingen av matematiska algoritmer 
som effektivt kan analysera Big data. Störst behov av forsk-
ning, utveckling och demonstration har identifierats inom 
följande tre programområden:

• Affär (affärsmodeller, samverkan/intressenter, incitament)
• Teknik (analysmetoder, kommunikation, arkitektur, data/

datakvalitet, IT-infrastruktur)
• Juridik (civil- och förvaltningsrättsliga aspekter, integ-

ritetsrättsliga och datarättsliga aspekter).

Period: 2015 – 2018

Statlig finansiering: 50 mnkr

Ex på projekt: Med hjälp av den nya tekniken kan 
förar- och fordonsbeteenden analyseras, vilket ska leda 
till förbättrad design av nya fordon med avseende på 
aspekter som allt från säkerhet till effektiva användar-
gränssnitt. Data från verkstäder och fordon kan avslöja 
oväntade egenskaper såsom tidigt slitage på vissa delar 
av fordonet.

Big Data Analytics ska också tillämpas på historisk 
data för att ta fram potentiella orsaker till tidigare olyckor 
relativt fordonstyp, geografisk position, gällande regelverk 
etc. På liknande sätt kan man hitta innovativa produktions- 
och fordonslösningar som är hållbara med avseende på 
miljön. Bränsleförsörjning och köregenskaper hos fordonet 
ska anpassas till rådande förhållanden så att exempel 
utsläpp av växthusgaser minimeras.

Plattforms for Complex Control

Complex traffic control,  
e.g. cooperative driving

Complex vehicle control,  
e.g. automatic vehicles

Complex driveline and  
chassis control, e.g. hybrid

Complex transport function, 
e.g. real time logistics
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Cyklar och andra  fordon i 
säker och smart samverkan 
för en hållbar framtid 
Syfte: Att skapa kunskap och förståelse för att utveckla 
koncept som bidrar till att cyklister och motorfordon inte 
kolliderar med varandra samt stärka svensk fordonsindustris 
konkurrenskraft.

Säker samverkan mellan oskyddade trafikanter och  
motorfordon är ett mångfacetterat och komplext område.  
För att göra satsningsområdet praktiskt hanterbart fokuseras 
på cyklister och deras samverkan med varandra och med 
motorfordon. Beteenden hos cyklister och deras interak-
tion med fordon men också infrastruktur är centrala för att 
förhindra riskabla situationer. Resultat av aktiviteter kommer 
att kunna nyttiggöras för andra kategorier av oskyddade 
trafikanter som fotgängare och mopedister, då även dessa 
grupper samspelar med  motorfordon och cyklister i samma 
typ av trafikmiljö. 

Period: 2016-2019

Statlig finansiering: 35 mnkr

Ex på projekt: Interaktion mellan cyklister och motor- 
fordon. Kartläggning av olika studier och utveckling av nya 
metoder för att studera samspelet mellan cyklist och  
motorfordonsförare. Påverkan på motorfordonets sensorer 
av inter aktionen motorfordon – cykel. Standardiserade 
former av detektering – till exempel ett kommunikation-
sprotokoll som medger varning för cyklisten.

Fordons IT-säkerhet  
och integritet
Syfte: Stödja forskningsprojekt som strävar mot att utveckla 
koncept, metoder och verktyg som säkerställer förståelse 
för säkerhets och integritetsaspekter genom hela livscykeln 
inom fordonsområdet. Produktkvalitet och säkerhets- 
aspekter liksom hållbara transportlösningar antas öka  
genom att anamma IT-säkerhet och integritet redan i design-
fasen av utvecklingen av nya fordon.

Period: 2016-2019

Statlig finansiering: 40 mnkr

Områden: 

1. IT-säkerhetsteknik.
2. Automation, uppkopplade och självkörande fordon.
3. Process och teknisk hantering.
4. Exploatering, spridning och  standardisering.

Ex på projekt: Hotmodellering och simulering för For-
dons IT-säkerhet: Den ökande graden av datorisering 
och nätverksuppkoppling gör moderna fordon sårbara 
för cyberattacker. Det är, på grund av systemens ökande 
komplexitet, mycket svårt att manuellt kartlägga den stora 
mängden attackvägar som kan utnyttjas av potentiella 
angripare, och vilka konsekvenser attacker längs de olika 
vägarna kan få. En klar förståelse för hotbilden är en 
förutsättning för ett effektivt försvar. Programvarubaserade 
verktyg för hotmodellering och -simulering kan användas 
för att bedöma sannolikheten att en angripare lyckas nå 
fram till olika delar av fordonssystemet. Dessa verktyg ger 
därmed en god bild av säkerheten av ett system, liksom de 
säkerhetspåverkande effekter systemförändringar leder till. 
Idag finns det emellertid inga verktyg för hotmodellering 
och -simulering för fordon.
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FFI-KONFERENS 2017
Varje år arrangerar FFI en konferens kring aktuella områden för fordonsindustrin. 

Årets konferens med temat: ”Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin 

bidra till Agenda 2030?” anordnades den 21 november i Stockholm.  

PROGRAM
Ingemar Skogö, styrelseordförande FFI, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, moderator

10.00-12:00 

• Agenda 2030 − FN:s mål? Eleonore Stureborg, Vinnova
• Disruption ahead − status and outlook of  disruptive 

trends in automotive Omvärldsbevakning, Fredrik 
Hansson, Mckinsey

• En förutsättning för utveckling är tillräcklig kompetens- 
försörjning. 

12.00-14:00 
Lunchmingel och föreläsningar i utställningsområdet.

12.30 Återkopplad diesel, Ola Stenlåås, Scania 

13.00 DoIT, John Robinson och Björn Herder, Scania

13.30 V-cloud 2, Richard Arvidsson, Volvo Cars

14.00    
Vilka utmaningar står fordonsindustrin inför − framtida 
utmaningar där ett program som FFI kan bidra med  
lösningar

Anna Pernestål Brendan, KTH, Azra Habibovic, Rise 
Victoria, Pontus Gruhs, Trafikverket, Maria Grahn, 
Chalmers, Martina Wikström, Energimyndigheten, 
Jessica Andreasson, Volvo Cars, Kerstin Johansen, 
Linköpings universitet, Peter Bryntesson, Fordons- 
komponentgruppen

15.30  
Avslutning med diskussion

15.45  
Slutord, Ingemar Skogö, styrelseordförande FFI

UTSTÄLLARE:
Fordonsutställning: 
VCC, AB Volvo, Scania, Rise Viktoria

Projektresultat: 
Scania, Volvo Cars, Sustainable innovation, Haldex, Nilar, 
Nordic Welding, KTH, Swerea, Chalmers 
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