Verksamhetsberattelse 2013-2015
1. Vision – önskat resultat på lång sikt
Vision (2012). Att säkerställa Sveriges ledande position inom säkra och hållbara trafiksystem med
hjälp av fordons-IT.
Innehållet i visionen har utvecklats.
Visionen för Vehicle ICT Arena (2016) är att genom effektiv integration av kunskap, kompetens och
innovationsprocesser i fordons- och IKT-områdena säkra att regionen tillhandahåller ledande
lösningar kopplade till mobilitet på världsmarknaden, som möter kraven på kritiska hållbarhets- och
säkerhetsaspekter.

2. Strategisk idé
Strategiska idén ligger fast.
Nya affärsmodeller utvecklas.
Vi behöver utarbeta affärsmodeller, leverantörsstrukturer, processer och verktyg för att auktorisera
mjukvarulösningar från tredje part. De särskilda säkerhetskraven för fordon ställer ökade krav på
tredjepartsleverantörerna. När allt väl är på plats kan en ny och potentiellt mycket stor marknad för
mjukvaruapplikationer växa fram som kan erbjuda kostnadseffektiv produktutveckling och industriell
förnyelse.
Tillgång till kompetens säkerställs.
Svensk fordonsindustri har i takt med utvecklingen ett snabbt växande behov av kompetens inom
fordons-IT. Behovet omfattar både kvantitet och kvalitet, det vill säga fler ingenjörer, bredd på
kompetensen lika väl som spetskompetens och forskning i framkant.
En Arena för organisering av samverkan behöver etableras.
Arbetet med att utforma gemensamma standarder och spelregler måste bedrivas i bred samverkan.
Därför har industri, akademi, institut och samhälle tagit initiativ till Vehicle ICT Arena.
●

Skapa mötesplatser för strategiska förtroendefulla samtal, inspirerande affärssamtal och för
att sprida kunskap.

Vehicle ICT Arena, Verksamhetsberättelse 2013-2015, version Final

Page 1

●
●
●

Bidra till kompetensförsörjningen genom projektmäkleri, uppdrags- och
doktorandutbildningar
Minska tröskeln för nyetableringar samt korta tiden från idé till kommersialisering med
öppna testbäddar för tidiga utvecklingsskeden.
Underlätta internationell expansion och samverkan.

3. Nulägesbeskrivning december 2015 – var står vi idag i förhållande
till vision och strategisk idé (beskrivning utan analys)
Vi har etablerat en processledning och vi har aktiv medverkan från 45 Partners för att utveckla
regionala innovationssystemet. Vision, strategisk idé och handlingsplan har genomarbetats under
2015. Vi är redo att växla upp om mer resurser kan mobilieras.
Vehicle ICT Arena har 45 Partners fördelat på 5 Core, 19 Premium, 17 Associate, 3 offentliga aktörer
och Lindholmen Science Park som värd för organisationen. Detta är en ökning av antalet (28) och
högre engagemang sedan starten.
Vi har skapat attraktiva återkommande mötesplatser.
Vi har bidragit till kompetensförsörjningen genom medverkan i högskoleutbildningar, öppna
innovationstävlingar och orkestrering av flera nya samarbetsprojekt.
Vi har etablerat öppna testbäddar under Vehicle ICT Lab.
Vi har etablerat samarbete med Business Region Göteborg och Business Sweden för internationella
besök och projekt.
Chalmers har genomfört följeforskning och återmatat för kontinuerligt lärande.
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4. Analys av verksamhetsutvecklingen 2013-2015
4.1. Viktigaste resultaten
Vi har skapat attraktiva mötesplatser:
- Roundtable Forum, 8 halvdagsmöten per år med 30-40 deltagare, för strategiska diskussioner
och grupparbeten.
- Innovation Bazaar, 2 halvdagsmöten per år med ca 150 deltagare från 70-80 organisationer.
Bazaaren har blivit samverkansforum för FFI. Presentationer, utställningar och mingel med
organiserad match-making.
- Större årliga konferenser i samarbete med andra organisationer, Elektronik i fordon och
Lindholmen Software Development Day.

Roundtable Forum

Innovation Bazaar
Vi har bidragit till kompetensförsörjningen:
- Arenan vill utveckla former för öppen innovation där former för samarbete mellan befintliga
aktörer i fordonsindustrin och mjukvaruföretag samt befintliga företag med nya erbjudanden. Vi
har genomfört tre tävlingar där Volvo Cars och Volvo Group formulerat utmaningen
(problemägare och mottagare av resultat). Erfarenheterna har samlats systematiskt och
rekommendationer för framtiden har byggts upp.
-

Vi har startat samarbete med kursansvariga inom IT-utbildningar vid högskolorna Chalmers,
Halmstad och Skövde. Ett lyckat koncept är att industripartners presenterar relevanta
utmaningar och gästföreläser, arenan tillhandahåller teknikplattformar för lab och industrin
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utvärderar labresultat.
-

Vi har orkestrerat flera nya samarbetsprojekt. Förstudier har genomförts och ansökningar till
andra program har skapats.

Vi har etablerat öppna testbäddar under Vehicle ICT Lab:
-

En realtidssimulator har köpts in och driftsatts på Lindholmen, med modellbibliotek från Volvo
Cars SPA-plattform.

-

En open source plattform ´Automotive Grade Android´ har utvecklats och lanserats
internationellt. DevelopersZone drivs av arenan.

-

Förstudier för utveckling av en virtuell simuleringsplattform har genomförts

Chalmers har genomfört följeforskning och återmatat för kontinuerligt lärande. Vid denna
återmatning blev behovet tydligt av att skapa ett samarbetsprojekt med stort
uppmärksamhetsvärde. Högsta nivån av samarbete i ett kluster är ”co-creation”. Projektet Born to
Drive är ett exempel på att det sker i VICTA.

4.2. Positiva och kritiska händelser som påverkat utvecklingsprocessen och
resultatuppfyllelse
Hösten 2012 föddes idén om att öppna området aktiv säkerhet vid Volvo Cars för innovation.
Formerna för Volvo Cars Challenge utvecklades i en arbetsgrupp och i samarbete med Partners vid
flera Roundtable Forum. Tävlingen genomfördes under första halvåret 2013, 4.4.6. nedan.
Initiativet skapade ett oerhört engagemang i de deltagande organisationerna och visade på
potentialen i öppen innovation och innovationskraften inom VICTA. Totalt deltog tolv lag från sex
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partners i VICTA. Tävlingen visar även att det är möjligt att utveckla nya funktioner och öka mängden
kundfunktioner genom den här typen av arbetssätt.
Tävlingen är även en del i ett forskningsprojekt på Viktoria Swedish ICT för att ta reda på hur
tävlingar inom öppen innovation kan utformas. VICTA har kunnat ta fram ett arbetssätt som kan
användas på även andra områden och som leder till förnyelse inom branschen genom att fler aktörer
kan vara med och skapar nya funktioner på ett snabbare sätt. Arbetssättet har använts med lag från
organisationer utanför VICTA och lag med studenter från universitet och högskolor.
I september 2014 lanserades Automotive Grade Android, en ny Open Source-plattform som gör att
fler företag kan utveckla appar för fordon. Syftet är att öppna upp för många nya leverantörer att
utveckla tjänster och applikationer för fordonsindustrin. Det är en innovationsplattform som ska
kunna användas för att utveckla applikationer för fordon och dessutom ge tillgång till befintliga
Androidappar i fordonets infotainmentsystem. Att utveckla applikationer för fordonsindustrin ställer
stora krav på bl.a. säkerhet, därför är den nya utvecklingsplattformen från start utrustad med
specifika regler för att apparna ska vara säkra att använda i fordon.
Det var i januari 2014 som AB Volvo tog initiativ till att skapa plattformen. Expertis som arbetat inom
Sony Ericsson med Android-plattformar för mobiltelefoner samt nyckelpersoner bakom Saab
Automotbiles öppna plattform iQon engagerades i en förstudie. Denna expertis finns idag i företagen
Combitech och Swedspot. Förstudien resulterade i att Automotive Grade Android utvecklades i
samverkan med VICTA som ansvarig.

Under 2013 och våren 2014 gjordes flera försök med att medverka i utbildningar så att studenter ska
få intresse för de intressanta utmaningar som finns inom fordons-IT. Men det var först hösten 2014
när Håkan Burden tog in Automotive Grade Android och samarbetade med Volvo Group, HiQ och
andra partners i VICTA som vi hittade ett format för vinna-vinna-vinna.
I inledningen av kursen föreläser experter från industrin om tillämpningen och kraven. VICTA
tillhandahåller labplattform och uppgift. Studenterna får som avslutning på kursen presentera sina
resultat för industrin som ger sin bedömning och återmatning.
Formatet har därefter använts vid två kurser med samma goda resultat. Håkan har nu uppgiften att
knyta kontakter med kursansvariga vid Chalmers och univesiteten i Göteborg, Halmstad och Skövde
för att sprida konceptet.
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Under våren 2015 arrangerade Volvo Trucks i samarbete med VICTA en öppen innovationstävling i
hackathon-format. Syftet var att skapa innovation avseende IT-tjänster för transportbranschen.
Volvo Truck Open innovation Challenge.
Nio lag, varav tre studentlag från Chalmers och ett lag från Halmstad , tävlade under 24 timmar med
samma utmaning – att utveckla en kreativ app som erbjuder lastbilsförare nya värdefulla tjänster. Tre
vinnande bidrag fick sedan chans att vidareutveckla sin idé till en färdig tjänst.
En allt större del av innovationerna inom fordonsindustrin handlar om nya mjukvarufunktioner som
gör att lastbilen i ännu större grad kan anpassas till förarens behov. Idag skapas det mesta hos
fordonstillverkarna och dess underleverantörer, men med hjälp av en öppen plattform Automotive
Grade Android, kommer i framtiden betydligt fler aktörer att finnas på marknaden.

Huvudman för tävlingen var innovations- och miljöchefen på Volvo Lastvagnar, vilket var viktigt för
förankringen av och trovärdigheten för att det var ”viktigt på riktigt”. Vinnarna Idevio var speciellt
nöjda med att få fram sin teknik som kan kombinera information inte bara mellan förare och bil, utan
en mängd andra källor, till exempel väderrapporter, kartor och trafikinformation. De vinnande lagen
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fick ett utvecklingsbidrag för att vidareutveckla sin idé till en användbar tjänst. Ett av de vinnande
lagen får dessutom ett exklusivt deltagande i samband med målgången i Göteborg för Volvo Ocean
Race i juni.
Utvecklingen av Partners har hela tiden varit positiv. Det var 28 partners som var med i projektet
2012 som var grunden till att Vehicle ICT Arena bildades 2013. Därefter har partners tillkommit men
inga har lämnat, Det var ett genombrott 2015 när Ericsson gick med som Premium Partner och
Autoliv gick upp från Associate till Premium. Vi hade saknat ett stort ICT-företag och en
systemleverantör i Roundtable Forum. Båda har inför 2016 tillsammans med Combitech tagit ett
ytterligare steg i åtagande och är nu Core Partners.

4.3. Organisation och initativets långsiktighet
Samarbetsavtalet som tecknades 2013 har ingen tidsbegränsning. Medlemsmodellen bygger på att
Core och Premium visar sitt åtagande och driver långsiktigt mot visionen. Med 5 Core Partners och
Västra Götalandsregionen finns den starka kärnan. Tre institut och 2 högskolor är Premium Partners
med en representant i styrelsen. Lindholmen Science Park är den neutrala värden för klustret och en
naturlig knutpunkt in i det regionala innovationssystemet.

4.4. Kommentarer
4.4.1. Lokal och regional påverkan
Vid Lindholmen finns sedan flera år flera öppna arenor och klusterorganisationer. Men Vehicle ICT
Arena lyfts fram som ett bra exempel där det både finns driv i en processledning och aktiv
medverkan av partnerna. Alla drivs av att uträtta resultat tillsammans som man inte kan göra ensam.
Vehicle ICT Arena är modell för andra organisationer t.ex. medlemsmodellen med inkind-åtagande;
Roundtable Forum för strategisk diskussioner; Innovation Bazaar som öppen mötesplats.
Det är idag naturligt att processledningen engageras vid besök (regionala, nationella och
internationella) och när nya initiativ diskuteras.
4.4.2. Innovation och utveckling - fokusområden och inriktning
Arbetet med att skapa öppen innovation har inriktats mot tre tillämpningsområden:
- Aktiv säkerhet som är ett svenskt styrkeområde där många aktörer har intresse.
- Uppkopplade fordon och digital användarupplevelse som är väl lämpat med korta looptider.
- Molntjänster baserade på information från fordon, som är viktigt när hela samhället tar nytta
av digitaliseringen.
Utvecklingen av metodik som skall underlätt innovation har parallellt omfattat arkitektur, processer
och affärsmodeller.
4.4.3 Hållbarhet
Övergripande drivkraft för VICTA är samhällets ökande krav på hållbar miljöpåverkan, men också en
hållbar industristruktur.
Vi försöker utnyttja regionens två stora paradprojekt ElectriCity och DriveMe. Vi har medverkat till
att skapa en öppen innovationsplattform, arrangerat en innovationstävling och genomfört
studentkurser med ElectriCity i basen. Målet är att skapa rena och attraktiva kollektivtransporter.
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4.4.4. Nationell och internationell roll
Utbytet med Mobile Heights i Lund startade 2013. Planer finns nu att skapa fler återkommande och
planerade aktiviteter.
Många partners i VICTA har verksamhet i Linköping och flera har sin huvudverksamhet vid Mjärdevi.
Samarbete har nu etablerats och kommer att formaliseras under 2016 så att Mjärdevi blir en nod i
VICTA.
Robotdalen, ett Vinnväxtinitiativ i Mälardalen har medverkat vid Roundtable Forum.
VICTA tog fram en Strategisk Innovations Agenda, delfinansierad av Vinnova. VICTA medverkade
också SIA Automatiserade Transportsystem och i den ansökan som idag är Strategiska Innovations
Programmet Drive Sweden.
4.4.5. Kommunikation och marknadsföring
VICTA har sedan starten en website integrerad med den för Lindholmen Science Park. Detta är
huvudkanalen för extern kommunikation. Där finns även broschyrer och presentationer från event
nedladdningsbara.
VICTA har skickat ut pressreleaser tillsammans med Partners vid den första innovationstävlingen och
vid starten av Born to Drive.
LSP har regelbundna nyhetsbrev där VICTA medverkar.
4.4.6. Lovordade projekt eller annan verksamhet
Volvo Cars Active Safety Challenge
Volvo Cars Challenge genomfördes under första halvåret 2014. Genom tävlingen ville Volvo Cars
uppmuntra andra aktörer att utveckla funktioner för aktiv säkerhet i fordon. Den vinnande
funktionen som utvecklats av ett lag från Semcon är än så länge hemlig och Semcon har patenterat
idén. Förstapriset var att vidareutveckla idén till en färdig produkt i samarbete med Volvo Cars.

Volvo Cars är världsledande
inom aktiv säkerhet och
tävlingen ingår i en större
vision om att skapa en ny,
bredare leverantörsstruktur
för aktiv säkerhet. Syftet är ge
både stora och små
leverantörer möjligheten att
bidra för att tillsammans
kunna tillhandahålla
världsledande system för aktiv
säkerhet. Volvo Cars Challenge är ett försök att skapa den plattform som behövs för att göra det
tekniskt och affärsmässigt möjligt för aktörer utanför Volvo Cars att utveckla funktioner för aktiv
säkerhet. Syftet är även att starta en diskussion kring vilka affärsmodeller som krävs för att göra det
möjligt att industrialisera funktionerna.
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Projektet ” Pilot för mjukvarubaserad tjänsteleverantörstruktur inom fordonsindustrin” inom
Vinnova Tjänstelyftet skapades inom arenan och hade aldrig blivit av annars. Projektet är ett resultat
av den första innovationstävlingen. Projektet har tre parter Volvo Cars, Semcon och Viktoria Swedish
ICT, som pågick 2014-2015.
Syfte och mål
Arbetet inom projektet har bedrivits med de övergripande syftena att dels ta funktionen
PAW från koncept till en mjukvarutjänst och dels använda PAW som en pilot för att utreda
sätt att organisera samarbete mellan en OEM och en mjukvaruproduktleverantör för att få
fram en konkurrenskraftig mjukvarutjänst. Konceptet PAW har vidareutvecklats för att
värdera kundnytta och teknisk genomförbarhet, en kartläggning och analys av barriärer för
samarbete har gjorts samt modeller och förslag till process framtagna för att öka hastigheten
i samarbete och utveckling av liknande produkter.
Projektet ”Att köpa COTS applikationsprogramvara” inom Vinnova Tjänstelyftet skapades inom
arenan och hade aldrig blivit av annars. Projektet har tre parter Volvo Technology, ArcCore och
Viktoria Swedish ICT som löper 2014-2016.
Syfte och mål
Användandet av COTS (Commercial Off The Shelf) mjukvara inom fordonsindustrin ökar i
snabb takt men fokus är idag i första hand på basmjukvara t.ex. enligt standarden Autosar.
Med en standardiserad basmjukvara skapas förutsättningar för att bygga en marknad även
för kundfunktioner realiserade som COTS mjukvara. Projektets syfte är att:
1. Utveckla och tillämpa en affärsmodell för standard COTS till fordonsindustrin
2. Utveckla en standardfunktion till COTS-prototyp
3. Integrera COTS-prototypen i ett fordon 4. Identifiera barriärer och utvärdera potentialen
för strategin
Projektet “Born to Drive” inom FFI Effektiva och uppkopplade transportsystem har skapats inom
arenan under hela 2015, först med en arbetsgrupp och därefter med en förstudie. Projektet har 8
parter varav 5 industri, 2 institut och en myndighet. Projektet skall pågå 2016-2017.
Syfte och mål
Syftet med projektet är att skapa ett automatiserat logistikflöde för logistik och styrning av
fordonsflottor. Kompetensen byggs upp genom att använda trafiksystem för självkörande
fordon och godstransporter. Målen är att:
- Demonstrera produktionsbilar som själva kör från fabrik till uppställningsplats för lastning
på tåg eller lastbil.
- Signifikant öka kompetensen hos ett kluster av tjänsteföretag i området.
- Engagera forskning inom institut pga. att projektet till sin karaktär är relativt
applikationsorienterat.
Projektet Second Road fas 2 inom FFI Elektronik, Mjukvara och Kommunikation har skapats med
stöd av Roundtable Forum. Projektet, som samlar tio parter, är uppdelat i fyra delprojekt med tydliga
fokusområden och en utpekad projektledarende part. Ett av delprojekteten levererar modeller till
Vehicle ICT Lab. Volvo Cars är koordinator. Projektet löper 2014-2017 och får 30,5 MSEK i bidrag från
Vinnova.
Syfte och mål
Effekterna av ständigt ökade komplexitet drivet av Green, Safe och Connected utmanar
befintliga processer, metoder och verktyg (PMT) för utveckling av elektronik och mjukvara
för fordon. Second Road adresserar dessa utmaningar inom området simuleringsbaserad
systemintegration och verifiering. Den största utmaningen är att hantera det accelererande
behovet av provbilar. Primära målet är att stödja kortad utvecklingstid genom att etablera en
strukturerad, förutsägbar och snabb integrationsprocess och att med simuleringsteknik
komplettera färre provbilsserier.
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Projektet Next Generation Electrical Architecture (NGEA) inom FFI Elektronik, Mjukvara och
Kommunikation har skapats med stöd av Roundtable Forum. Projektet har 15 parter inom industri,
institut och högskolor. Projektet löper 2015-2018. Vinnova finansieringen är 15,9 MSEK.
Syfte och mål
1. Bygga kompetens i Sverige inom de specifierade områdena - Continuous integration and
deployment och bilen som ett system i större system
2. Bygga en arkitektur som tillåter en design där nyckelfunktioner implementeras i
domännoder för att möjliggöra att andra noder är enklare, mer standardiserade och
utbytbara
3. Strategier för att möjliggöra att nyckelfunktioner utvecklas lokalt och på så sätt säkerställa
snabb kommunikation med partners och flexibel utveckling
4. Studera bästa sätt för migrering av produkten, vad gäller introduktion av nya funktioner
och processer
Projektet Heavy Road inom FFI Elektronik, Mjukvara och Kommunikation har skapats med stöd av
Roundtable Forum. Projektet har 5 parter och löper 2014-2016. Vinnova finansieringen är 19,1 MSEK.
Syfte och mål
Svensk fordonsindustri levererar världsledande produkter. För att vara konkurrenskraftig,
måste fordonsfunktionalitet, -säkerhet och -kvalitet vara fortsatt hög. Samtidigt behöver
utvecklingstider och kostnader liksom produktkostnader hållas låga. Systemsyntes och
virtuell integration är viktiga teknologier för att möta dessa utmaningar.
Projektets mål är att ta fram * Metodik för samordnad funktions- och systemutveckling *
Verktyg och koncept för virtuell integration av modeller och prototyper * Verktyg och
koncept för för återanvändning och automatisering

5. Strategi för framtiden
Vision och strategisk idé ligger fast. Vi har en fungerande processledning som kan byggas ut med mer
resurser. Ansökan har lämnats till Vinnväxt 2016 och vi är med ibland de 6 ”finalisterna”. Ansökan är
en verksamhetsplan för 10 år.
Om vi blir vinnare så kan vi utöka verksamheten med fler Innovationsprojekt, nya mångfaldsprojekt,
och stöttning av industridoktorandprogram.

Vehicle ICT Arena, Verksamhetsberättelse 2013-2015, version Final

10

