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Digitaliserade Infrastrukturzoner 2 
Sammanfattning  
Projektet Digitaliserade infrastrukturzoner (DIZ2) pågick mellan augusti 2019 och mars 2022 
och har genomförts med finansiering från Skyltfonden. Projektet har resulterat i en plattform 
som ska kunna användas av väghållare för att digitalt förmedla geofencingzoner som delad data 
till anslutna fordonsflottor. Det kan bland annat handla om att skapa låghastighetszoner för att 
öka trafiksäkerheten i områden med många oskyddade trafikanter, som shoppinggator, 
korsningar och vid skolor. 

Om geofencing 
Geofencing (geostaket på svenska) är en digital, geografisk zon där fordon kan styras utifrån en 
digital regelgivning baserat på sin geografiska position. Genom geofencing öppnas nya möjlig-
heter att effektivisera trafikflöden, öka trafiksäkerhet, minska utsläpp och få ner bullernivåer. 
Göteborgs stad deltar i det nationella FoI-programmet för geofencing. Programmet koordinerar 
flera projekt som trafikkontoret deltar i, varav DIZ2 är ett.  

Detta handlade DIZ2-projektet om  
Projektet har letts av trafikkontoret, Göteborgs Stad, och genomförts i samverkan med AB 
Volvo.  

Projektet syftade till att testa och utvärdera på vilket sätt trafikkontoret och andra kommunala 
väghållarmyndigheter automatiskt och digitalt kan överföra information för geofencing till 
uppkopplade fordon. Genom samarbetet med AB Volvo har tester gjorts med hastighets-
begränsade bussar baserat inom några av de zoner som trafikkontoret har skapat i DIZ2-
plattformen. Tester har också gjorts av helt utsläppsfria zoner, där el måste användas även för 
att driva fordonets klimatanläggning. Denna typ av zoner är användbara exempelvis vid 
inomhushållplatser.  

Informationen som överförts till fordonen finns inte i den nationella vägdatabasen hos 
Trafikverket (NVDB) då den avser striktare regler än de lagstadgade.  

Ekonomiskt utfall 
Projektets budget var 1 620 000 kr och dess utfall ca 970 000 kr. Utfallet blev lägre eftersom 
lösningen var mindre kostsam att utveckla och då konsultinsatser behövdes i mindre 
utsträckning än planerat. Projektet har till stor del genomförts med intern kompetens. 

Resultat och tillämpning 
DIZ2-projektet har skapat en replikerbar IT-plattform som kan användas av väghållare för att 
digitalt hantera och automatiskt förmedla geofence som delad data enligt relevanta standarder. 
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Syftet med lösningen är att kunna skapa zoner med striktare regler än ordinarie trafik-
föreskrifter, exempelvis säkerhetszoner med låg hastighet och utsläppsfria zoner där endast 
fordon som tillämpar eldrift får lov att köra.  

På sikt är ambitionen att DIZ2-plattformen, eller motsvarande funktionalitet, ska kunna 
användas för att förmedla geofence för fordon och fordonstjänster som har upphandlats inom 
Göteborgs stad, exempelvis stadens tunga nyttofordon. Zonerna är tänkta att användas i 
kommande avtal med stadens leverantörer av transporttjänster för att påskynda övergång till 
stadsmiljöer med högre trafiksäkerhet, lägre bullernivåer och bättre luftkvalitet. En förutsättning 
är att motparten har funktionalitet för att hämta och tillämpa de striktare reglerna i de fordon 
som omfattas av avtalen. Allt fler leverantörer av fordon och transporttjänster har fordonssystem 
som kan hantera geofencing, och marknaden utvecklas i snabb takt. Trafikkontoret har byggt 
upp god kompetens inom området, både genom DIZ2-projektet och utifrån engagemang andra, 
liknande projekt inom geofencing och datadelning. 

Här kan du titta på en film om projektet  
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