
SIS/TK 625
Project Hyperloop

Kort lägesrapport 2021-12-15

Martin Elofsson, projektledare



En standard är en gemensam lösning eller definition

• Gemensam lösning på återkommande problem. 

• Enhetliga och transparanta rutiner, höjer kvalitet, 
undviker missförstånd.  

• Utnyttja begränsade resurser, spara tid och pengar.

• Standarder gör livet både säkrare och enklare. 

• Standarder är i de flesta fall frivilliga att tillämpa 
men kan fungera som obligatorisk referens, som i 
föreskrifter och vid upphandlingar. 

• Underlag för certifikat.





SIS, Svenska institutet för 
standarder
• Ideell organisation 

• Över 4 800 svenska experter från drygt
1 600 organisationer deltar i det 
internationella standardiseringsarbetet 

• 80 % av våra intäkter kommer från näringslivet

• Medlemmar i CEN (Europa) och ISO (Globalt)

• Världshandelsorganisationen WTO:s och FN:s
regler styr vår verksamhet

• Internationell standardisering har pågått i 100 år



1. Idé

2. Beslut om uppstart 

3. Projektstart

4. Utarbetning i arbetsgrupp

5. Förankring i kommitté

6. Publik remiss

7. Revidering av förslag

8. Slutomröstning

9. Fastställelse och publicering

Standardiseringsprocessen i 9 steg



Så arbetar vi i våra standardiseringskommittéer
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Secretary
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TBT-avtalet

EU-förordning

Staten erkänner

Standardiseringsvärldens regelverk



Varför ska du vara med?

• Du är med och påverkar och utvecklar framtida svenska och internationella riktlinjer inom din bransch.

• Det är ett strategiskt beslut för din verksamhet – ju mer aktiv du är ju mer kan du påverka.

• Du får ta del av det allra senaste inom forskning och utveckling. Omvärldsbevakning av branschen.

• Du får ett brett nätverk inom din bransch, både i Sverige och internationellt. 

• Du tillvaratar svenska intressen.

• Du kan utveckla dina produkter och tjänster när du har koll på gällande standarder. Bättre exportmöjligheter.

• Du kan ta internationellt ledarskap på viktiga områden för Sverige och ditt företag eller organisation.



SIS/TK 625 Project Hyperloop



SIS/TK 625 Project Hyperloop

Deltagare från Trafikverket. 

Samarbete med Hyperloop Sweden. 

Vi söker deltagare från näringsliv, organisationer och myndigheter.

Stor möjlighet att påverka kommande standarder!



sis.se/hyperloop
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• Existing 

Standards
• Standards to 

amend
• Standards to 

develop

•ES – Project 
Lead (HTT)

Se
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es • Standardized 

Service 
characteristics
•Cargo
•Passenger
•Baseline for the 
development of the 
concept of operations
•To support  
development of the 
regulatory framework
•Safety Compliance
•Important for 
interoperability

•NL–Project Lead 
(Hardt)

De
fin

iti
on

s •Terms 
•Definitions
•Common 

language
•Development
•Testing
•Manufacturing

•PL-Project Lead 
(Nevomo)  

Re
qu

ire
m

en
ts • System 

requirements
• To enable:
• Safe by design
• Networks
• Interoperability
• Compatibility  

supplier value 
chain

• ES-Project Lead 
(Zeleros) Re

fe
re

nc
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Ar
ch

ite
ct

ur
e • System 

Architecture
• Identify common 

building blocks
• Interfaces to be 

standardized –
important for 
interoperability

• To support  
development of 
the regulatory 
framework

• Safety  compliance

• FR- Project Lead 
(Transpod)  

JTC20 Structure

WG 2 Transport Systems and Requirements
WG Convenor: France – Fabien Letournaux (SNCF)  

Secretary: AFNOR (France)

WG 1 Operations and Services
WG Convenor: Spain –

Juan de Dios Sanz Bobi University of Madrid  
Secretary: UNE (Spain) 

JTC 20
Chair: 

Spain – Jaime Tamarit  
Secretary: NEN NL

Advisory Group

TR NWI PWI PWI NWI



Deltagare i CEN/CENELEC/JTC 20
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island, Italien, Litauen, 
Luxembourg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien, 
Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Österrike

Standardiseringsorganisationer, byggföretag, projektutvecklare, tillverkare, skolor.

USA: https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2021-
01/NETT%20Council%20Hyperloop%20Standards%20Desk%20Review_14Jan2021_final.pdf

Internationellt?

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2021-01/NETT%20Council%20Hyperloop%20Standards%20Desk%20Review_14Jan2021_final.pdf








Standards Setting
and 
Regulatory 
Development 

Contributors

Contributors (non-exhaustive list)



Enable 
convenient and 

sustainable high-
speed 

transportation in a 
global hyperloop 

network

Regulatory 
Framework 

Development

Standards 
Development

Standardization Ambition  

 Seamless hyperloop travel

 safe by design

high-performance standardized 
hyperloop systems



Te
ch

no
lo

gy • Performance 
Requirements

• Systems 
architecture

• Systems and 
subsystems 

In
te

ro
pe

ra
bi

lit
y • Enabling 
supplier value 
chain

• Standardized 
Interfaces

• Common 
language for 
development, 
testing and 
manufacturing

Sa
fe

ty • Safe by design
• Reduced risk
• Facilitate 

conformity 
assessments

• Safety  
compliance  

G
lo

ba
l a

cc
ep

ta
nc

e • Support  
development 
of the EU 
regulatory 
framework

• Build global 
ecosystem

• Competence 
development

Why standardize?



https://hyperconnected.eu/

initiative is a community of cities and 
regions jointly creating a vision for the 
European hyperloop network

Hyperconnected Europe 

https://hyperconnected.eu/


Thank you!
vlora_at_hardt_dot_global





Workshop

Vad ser du och din organisation som viktiga frågor inom standardisering av hyperloop?
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