
Den Nationella Forskarskolan i ITS  2013‐01‐19   
 
     

1 (7) 
 

Den Nationella Forskarskolan i ITS – 
NFITS 

 

Den nationella forskarskolan i Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samarbete 
mellan ett antal svenska lärosäten inom ITS-området och branschen. Samarbetet 
koordineras av ITS-Sweden och Linköpings universitet. För närvarande består 
forskarskolan av doktorander från Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Chalmers 
tekniska högskola, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU), 
Lunds Universitet (LU) och Malmö Högskola (MaH). Till forskarskolan är även ett 
antal intressenter och problemägare knutna. Forskarskolan startade hösten 2007 och 
styrs av ett forskarutbildningsråd och en samrådsgrupp. 

Forskarskolan är till stor del ett resultat av att Sverige 2009 stod som värd för 
världskongressen i ITS (se www.its-sweden.se/vk2009) med syfte att komplettera 
industrins implementerings- och demonstrationsprojekt med motsvarande långsiktiga 
kompetensuppbyggnad inom akademin. Huvudfinansiärer är VINNOVA 
och Trafikverket där Eva Schelin representerar VINNOVA och Bengt Hallström 
representerar Trafikverket. 

  

Foto: Majoriteten av doktoranderna och handledare samlade under ett av de första forskarseminarierna på 
Lunds Tekniska Högskola under våren 2009. 
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SYFTE 

Forskarskolans arbete syftar till att: 

• Erbjuda god multidisciplinär forskarutbildning för forskarskolans doktorander 
via gemensamma kurser, utökad och bred handledning och 
skapande av nätverk. 

• Bedriva forskningen och forskarutbildningen i projekt med hög industriell och 
samhällelig relevans och i nära samarbete med industri och samhälle. 

• Öka antalet forskarutbildade inom ITS-området genom att ha en gemensam 
antagning av 10 nya doktorander vartannat år och en totalvolym på ca 30 
doktorander. 

• Stärka kompetensen inom ITS-området bland de medverkande 
parterna/lärosätena. 

Vi strävar även efter att kunna: 

• Bidra till forskarutbildningen för alla doktorander i Sverige intresserade av 
ITS och erbjuda dessa deltagande i forskarskolans kurser, seminarier och 
andra aktiviteter. 

• Bidra till utbildningen inom ITS för alla intressenter inom området 
genom att erbjuda deltagande i vissa av forskarskolans aktiviteter, 
specialanpassade kurser och utbildningar och arrangera 
seminarier/workshops med relevanta teman. 

• Sprida information om relevanta utbildningar (grundutbildning, 
forskarutbildning och fortbildning) inom ITS-området. 

• Sprida forskningsresultat till akademi och industri/samhälle via: 
- publikationer i tidskrifter, 
- presentationer vid vetenskapliga konferenser, 
- presentation vid seminarier, 
- via kurser inom grundutbildning. 

• Ge goda förutsättningar till forskningssamverkan mellan parterna 
genom gemensamma ansökningar och ett aktivt deltagande i varandras 
forskningsprojekt. 

• Etablera formella och informella samarbeten med internationella 
forskningsmiljöer via: 
- Forskar- och doktorandutbyten. 
- Gästföreläsare vid kurser och seminarier. 
- Forskningssamarbeten. 
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 VISION 

Forskarskolans sammanfattande vision är att: 

• Utbilda en ny generation ITS-forskare och säkerställa tillgången på 
kompetens relaterad till ITS-området, såväl inom akademin som inom 
industri och samhälle. 

• Öka statusen för transportområdet som en akademisk disciplin. 
• Vara en av Europas ledande grupper inom ITS-forskning och 

forskarutbildning. 
• Skapa en ny multidisciplinär forskningsplattform inom ITS-området. 
• Bli ett internationellt ledande kompetenscentra och en efterfrågad 

kompetensplattform för industriella och andra samhälleliga intressenter. 

ASSOCIERADE LÄROSÄTEN 

Blekinge Tekniska Högskola 

Sektionen för datavetenskap och kommunikation, Distributed and Intelligent Systems 
Laboratory (DISL) vid BTH, bedriver forskning kring utveckling och analys av 
distribuerade programvarusystem. De tekniker som används är huvudsakligen 
intelligenta agenter, multiagentsystem, optimering, simulering, data mining och 
säkerhetsanalys. Forskningen inom ITS-området innefattar dessa teknikers 
användning för beslutstöd, analys och systemdesign. Aktuella tillämpningsområden 
är bl.a. vägavgiftssystem och andra typer av e-transaktioner, intelligent gods, e-
freight, mobila tjänster, hantering av störningar i tågtrafiken, samt 
transportplanering. Representanter är Prof. Paul Davidsson och Docent Jan Persson. 

Chalmers tekniska högskola 

Avdelningen Design & Human Factors är en av tre avdelningar vid Institutionen för 
produkt- och produktionsutveckling. Avdelningens forskning syftar till att utveckla 
kunskap om relationen mellan människa och teknik i vid bemärkelse med 
övergripande mål att, givet denna kunskap, bidra till en mer användarcentrerad 
teknikutveckling. Forskningen inom ITS-området omfattar bl.a. användningen av IKT 
och IKT-medierade tjänster, samt användningens effekter på t.ex. 
transporteffektivitet, mobilitet och säkerhet. Ett speciellt fokus utgör förutsättningar 
och hinder för acceptans och adoption av nya ITS-lösningar. Avdelningen är 
involverad i Chalmers strategiska satsning på hållbara transportsystem samt I 
centrumbildningarna SAFER respektive Northern Light. Avdelningen har varit och är 
f.n. involverad i flera nationella, såväl som internationella projekt med koppling till 
ITS-området, bl.a. FESTA, SeMiFOT respektive TeleFOT. Representanter är Prof. 
MariAnne Karlsson och Adj. prof. Stig Franzén. 
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Kungliga tekniska högskolan 

Avdelningen för Transport och logistik är en del av Institutionen för transporter och 
samhällsekonomi vid Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad på KTH. 
Avdelningens mål är att bidra till lösningen av viktiga transportproblem i Sverige och 
internationellt genom innovativ, tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Exempel 
på viktiga tillämpningsområden är ITS, trafikträngsel, järnvägstidsplanutvecklingen, 
höghastighetståg, kapacitetsanalys av trafikanläggningar, kollektivtrafikservice, 
kundens perspektiv på kollektivtrafiken samt gröna godstransporter. På senare tid 
har forskningen även inriktas på potentialen av tekniker för insamling av 
transportdata för planering, uppföljning och kontroll av transportsystem. Det ITS-Lab 
som för närvarande är under uppbyggnad syftar till att sammanställa och integrera 
olika trafik- och miljödata från Stockholmsregionen för forskning och utbildning. 
Inom avdelningen utvecklas och tillämpas simuleringsmodeller, analysmodeller och 
avancerade programverktyg. Representanter är Prof. Haris Koutsopoulos och Dr. 
Albania Nissan. 

Linköpings universitet 

Avdelningen Kommunikations- och transportsystem vid LiU arbetar med forskning 
inom områdena kvantitativ logistik, trafiksystem och mobil telekommunikation. 
Frågeställningar berör oftast planering, utformning, nyttjande, styrning och analys av 
infrastruktur för transporter av människor och gods samt för telekommunikation. 
Speciellt studeras hur modern informationsteknologi samt mobil och trådlös 
telekommunikation kan användas och integreras i framtidens transport- och 
trafiksystem, samt hur matematisk modellering kan användas för att beskriva 
systemen. Forskningen inom ITS-området handlar bland annat om design av 
vägavgiftssystem, simuleringsverktyg för utvärdering av förarstöd samt om 
generering av trafikantdata med hjälp av signaltrafik från mobiltelefoner. 
Representanter är Prof. Jan Lundgren och Dr. Johanna Törnquist Krasemann. 

Lunds universitet 

Inriktningen Trafik och väg vid Lunds Universitet har en omfattande tvärvetenskaplig 
kompetens inom området infrastruktur och transportsystem. Forskningsområdena är 
Trafiksäkerhet, Trafik- och miljö, Förarstöd, Kollektivtrafik, Äldre och 
funktionshindrade i trafiken och Trafikekonomi. Trafik och väg har 15 seniora 
forskare och 12 doktorander. Inriktningen ger grundutbildning för civilingenjörer väg- 
och vatten och arkitekter. Forskningen inom ITS-området handlar bland annat om 
förarstödsystem (ADAS) och avser bilförares behov och acceptans av 
fordonsbaserade stödsystem samt utvärdering av effekter av sådana system på 
förarbeteende, trafiksäkerhet, flöde och miljö. Forskargruppen är och har varit 
involverad i flera nationellt finansierade projekt såväl som i många europeiska 
projekt, t.ex. InteractIVe, PReVENT, PROSPER och MASTER. Forskargruppen har 
lång erfarenhet av utvärdering av förarstödssystem och flera doktorsavhandlingar har 
producerats inom området. Representant är Prof. András Várhelyi.  
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Malmö Högskola 

Sedan 2012 är Malmö Högskola ansluten till NFITS och representeras av Docent Jan 
Persson samt Prof. Paul Davidsson. 

DOKTORANDER 

Den första gruppen om nio doktorander startade under 2008. I slutet av 2009 tillkom 
ytterligare två doktorander. Under 2012 har ytterligare fem anslutits.  
 
Gideon Mbiydzenyuy (Blekinge Tekniska Högskola) 
Åse Jevinger (Blekinge Tekniska Högskola) 
Shoaib Bakhtyar (Blekinge Tekniska Högskola) 
S.M. Zeeshan Iqbal (Blekinge Tekniska Högskola) 
 
Tor Skoglund (Chalmers Tekniska Högskola) 
Niklas Strand (Chalmers Tekniska Högskola) 
 
Jana Sochor (Kungliga Tekniska Högskolan) 
Mahmood Rahmani(Kungliga Tekniska Högskolan) 
Arthur Trigueiro Baptista(Kungliga Tekniska Högskolan) 
 
Andreas Allström (Linköpings Universitet) 
Lars Backåker (Linköpings Universitet)* 
Ellen Grumert(Linköpings Universitet) 
 
Annika Larsson (Lunds Universitet) 
Omar Bagdadi (Lunds Universitet)* 
  
Banafsheh HajinasabRazlighi (Malmö Högskola) 
  
Taline Jadaan (Viktoriainstitutet) 
 
* Lars Backåker lämnade forskarskolan i augusti 2012 för att ta ett längre uppehåll i 
forskarstudierna och istället jobba som konsult. Omar Bagdadi disputerade den 16 
oktober 2012. 
 
 
FORSKARUTBILDNINGEN 
 
Att vara doktorand inom ITS forskarskolan innebär att doktoranden får tillgång till 
viktiga nätverk och en mängd olika kurser utöver de traditionella som finns på dess 
egna lärosäte. 
  
Doktoranden får även tillgång till och nära kontakt med en multidisciplinär 
handledargrupp med bred kompetens och erfarenhet inom ITS-området. 



Den Nationella Forskarskolan i ITS  2013‐01‐19   
 
     

6 (7) 
 

  
Eftersom doktoranderna aktivt deltar i forskarskolans olika aktiviteter såsom kurser 
och internat samt andra ITS-relaterade aktiviteteter som deltagande på ITS World 
Congress så träffas doktorandgruppen kontinuerligt och utgör ett extra bollplank för 
varandra. 
  
Inom forskarskolan erbjuder vi ett antal olika kurser inom våra kompetensområden 
och dessa är främst avsedda för våra doktorander men är efter förfrågan även öppna 
för externa deltagare.  

Kurserna anordnas av ett eller flera lärosäten tillsammans och seminarium hålls på 
olika platser efter behov. Kursutbudet som anges här är inte ännu fullständigt utan 
det tillkommer kurser efterhand. Aktuell information om kurserna återfinns på 
hemsidan (se under ’Kontakt’ längre ner i dokumentet). 

NUVARANDE KURSUTBUD 

• Introduction to ITS, 10 hp 
• Evaluation of ITS applications, 5 hp 
• Quantitative analysis of transport and traffic systems, 5 hp 
• Software Technologies for Intelligent Transport Systems, 5 hp 
• Complex socio-technical systems, 5 hp 
• Advanced Traveller Information Systems, 5 hp 

De doktorander som ansluter sig till NFITS åtar sig att ta kurser som ges inom NFITS 
motsvarande 20 högskolepoäng där Introduction to ITS  (10 hp) ingår som 
obligatorisk kurs. Under 2013 kommer kursutbudet att anpassas efter de behov som 
finns och vissa kurser tillkomma och/eller förändras. 

AVHANDLINGAR  

Backåker, L. (2012), The Influence of Customer Agreements and Planning Principles 
on Rail Freight Carload Performance, Licentiate thesis, Linköping University. 
 
Bagdadi, O. (2012), The development of methods for detection and assessment of 
safety critical events in car driving, Ph D thesis, Lund University. 

Jevinger, Å. (2012), Intelligent Goods – Characteristics and Architectures, Licentiate 
thesis, Blekinge Institute of Technology. 

Mbiydzenyuy, G (2010). Assessment of Telematic Systems for Road Freight 
Transport, Licentiate Thesis, Blekinge Institute of Technology. 
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 Skoglund, T. (2012). Investigating the impacts of ICT-mediated services - The case 
of public transport traveller information, Licentiate thesis, Chalmers University of 
Technology, Department of Product and Production Development. 

Rahmani, M. (2012). Path Inference of Sparse GPS Probes for Urban Networks: 
Methods and Applications, Licentiate thesis, KTH Royal Institute of Technology, 
Sweden.  

Sochor, J. (2012), Impacts of Intelligent Transportation Systems on Users’ Mobility: A 
Case Study Analysis, Licentiate thesis, KTH Royal Institute of Technology, Sweden. 

Strand, N. (2012), Facing Failures: Interactions between Drivers and Advanced 
Driver Assistance Systems, Licentiate thesis, Chalmers University of Technology, 
Department of Product and Production Development. 

KONTAKT 

Är du nyfiken på att veta mer kontakta gärna forskarskolans föreståndare Prof. Jan 
Lundgren (jan.lundgren@liu.se) eller biträdande föreståndare Dr. Johanna Törnquist 
Krasemann (johanna.tornquist.krasemann@liu.se).  

Du finner även aktuell information på vår hemsida:  

http://www.its-sweden.se/Forskarskolan.  

 

 

 


