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(European) Parliament Magazine 
20 March 2006: 

 
Growth and Jobs -

Commitment Time ! 
 

 
KOM(2005) 488 slutlig  
 
Mer forskning och innovation  
– Att investera i tillväxt och 

sysselsättning: 
 En gemensam strategi 
 



More Research and Innovation - A Common Approach 

 A Joint Initiative in October 
2005 by: 

 
1. Günter Verheugen  
 Vice-President of the European 

Commission and Commissioner 
for  Enterprise and Industry 

 
2. Janez Potočnik  
 European Commissioner for 

Science & Research 



(European) Parliament 
Magazine 20 March 2006 

 

 
European Commissioner for Science & Research 

 
 Janez Potočnik  

     It seems to me that 
Europe is like some 
patients – we know 

 the illness, we know  
 the right medicine to  
 treat it, but the patient 

doesn`t seem to want 
 to swallow it. 



      

    Göteborg,12th  - 15th of June, 2006  
 
Janez Potočnik  
European Commissioner for Science and Research 
 

I want to draw your attention to the 
“Aho Report”  
– Creating an Innovative Europe 
 
 

 
 



 
 

”The Aho Report” 
Recommendations to make 

Europe more attractive for 
research investment and 
innovation: 

1. The key role of Technology 
Platforms for the creation and 
exploitation of innovation-
friendly markets is stressed. 

2. The priorities for action set by 
ERTRAC are noted. 

3. Public authorities have an 
important role to play in 
creating more favourable  
framework conditions. 
 

 
 

         
     

 





Den europeiska vägtransportsektorns 
”teknologiplattform”  



Triple Helix (Multi-Stakeholder Approach) 

 
 Public Bodies 

Research Providers Private Enterprises 



Triple Helix – Necessary, to be able to handle: 









Prioriterad ”Strategic Research Agenda” - med tydligt ”fotavtryck” i FP7 



EU:s transportpolitik: Hållbara transporter för ett rörligt Europa 
Halvtidsöversyn av EU-kommissionens vitbok från 2001 om den gemensamma transport-
politiken (KOM(2006)314 slutlig) 

• Rörlighet för varor och människor 
är en central förutsättning för den 
europeiska industrins och tjänste-
sektorns konkurrenskraft. 
 

• Transportpolitiken skall verka 
innovativt för att nå framsteg när 
det gäller målen om rörlighet, 
miljövänlighet, trygg energiför-
sörjning, goda anställnings- och 
arbetsvillkor samt skydd av 
resenärer och allmänhet i övrigt. 

Safer 

Greener Smarter 



 11 Transportforskning och 
 innovation  
– 11.1 Tillväxt genom förnyelse  

 
 Sverige har satt som mål att bli 

Europas mest konkurrenskraftiga, 
dynamiska och kunskapsbaserade 
ekonomi.  

 För att nå målet krävs utvecklings-
kraft och god förmåga till innovation i 
såväl näringsliv som offentlig sektor.  

 Bas för det fortsatta innovations-
politiska arbetet:  

 Innovativa Sverige – en strategi för 
tillväxt genom förnyelse (Ds 2004:36).  

 
 
 

 

Moderna transporter 
 
 
Riksdagsbehandlad den 30 maj 

2006 
 
(Trafikutskottets betänkande 

2005/06:TU5) 



Regeringsuppdraget (2005): 

• Vägverket skall redovisa vilka insatser som görs för 
att skapa ett gott innovationsklimat och stimulera till 
innovation i den egna verksamheten med utgångs- 
punkt från strategin Innovativa Sverige. 

• Vägverkets tolkning, med dess breda sektorsansvar för 
hela vägtransportsystemets utveckling, är att strategi- 
uppdraget omfattar hela vägtransportsystemet med alla 
dess komponenter och aktiviteter.  



Förnyelse inom vägtransportsektorn med kunskaps- och innovations- 
processen i centrum 



FUD ? 





 

Lärdomar! 
 

• Vägledande för Vägverket som sektors-
myndighet (med ansvar för hela VTS) och med 
detta dess unika förutsättningar att tillämpa 
demonstrerade tanke- och arbetssätt ! 
 
• Kunskaps- och innovationsstrategin ligger helt 
rätt i tiden och har rätt utgångspunkter – sätt 
fokus på dess implementering ! 
 

• Det krävs inledningsvis en insikts- och 
förståelsediskussion (på alla nivåer) inom och 
utom Vägverket ! 

      



   Vidga vyerna ! 

 Att vara kreativ samhällsbyggare 
med helhetssyn kräver gräns-
överskridande samspel mellan: 
– Nationer 
– Aktörer 
– Verksamhetsområden 
– Ämnesområden 

  
 Kunskaps- och innovations-

processen är gränslös! 
  
 Denna gränslösa process leder 

också till effektivitet, då andras 
lösningar kan nyttjas för likartade 
problem. 



Tylösandsseminariet 2006 

Vägverkets 
trafiksäkerhetsdirektör 

Claes Tingvall: 
  
 Etappmålet 2007 

närmar sig ! 
 
 Framöver måste vi se 

oss om efter lösningar 
utanför Sverige !  



European Commission  

Ljubljana, Slovenia, 21st  - 25th of April, 2008  
 

www.traconference.com 
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2015-12-03 
CEDR 

The Mission of CEDR is to: 
1. Contribute to the future development of road traffic and road 

networks 
2. Promote an international network for NRA 
3. Provide a platform for understanding and responding to common 

problems 
4. Develop a strong involvement in EU 
5. Use existing representatives in international groups 
6. Make use of results in each member country 



Kunskaps- och Innovationsprocessen 
 

är  gränslös ! 
 
 

Nationsgränser 
 

Aktörer 
 

 Verksamheter 
 

 Ämnesområden 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 



Virtuella FUD - Centra  (VFUDC)   
 VFUDC = “Networks of Excellence (NoE)” 

 
• Bro - och tunnelteknik   (FUD-BT) 

 
• Övergripande planering   (CELEST) 

 
• Väg- och trafikinformatik (ITS)  (VFUDC-TTS) 

 
• Intermodala transporter   (Sir-C) 

 
• Vägteknik     (BUD) 
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