
Mot en hållbar och uppkopplad transportinfrastruktur 
– Dags att implementera de bästa lösningarna

Branschgemensam FOI-dag 2  april 2019



Sveriges vägar och järnvägar



Var står vi idag?

• Digitaliseringen ökar transparensen i den verksamheten som vi 
driver

• Detta ger stora möjligheter men också innebär risker samt 
omställningsbehov för alla berörda inom anläggningsbranschen.

• Trafikverket arbetar ständigt med att förbättra förmågan att mäta, 
analysera och följa upp anläggningens tillstånd.

• Stor fokus på att utveckla nya metoder och teknik för att mäta 
tillstånd

• Mindre fokus på att implementering av FOI-resultat. 



Innovation är mer än bara teknikutveckling

Källa: Deloitte University Press dupress.deloitte.com



Syfte med dagen

Syftet med FOI-dagen är att samla berörda aktörer för att diskutera våra utmaningar och 
FOI-behov samt arbeta gemensamt med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera 
och implementera de bästa lösningarna.

Hur lyckas vi med uppdraget? 
Nyckeln är samverkan mellan Trafikverket, entreprenörer, akademin och leverantörer

Våra roller 

• Akademin: Vi behöver anpassa vår FOI-profil efter branschen nya behov
• Leverantörsmarknaden: VI en marknad och nya möjligheter.
• Entreprenörerna: Vi måste hänga med i utvecklingen för att nyttan nå hela väg ut och 

för att överleva konkurrensen.
• Trafikverkare: Vi måste skapa förutsättningarna för implementering av nya lösningar.
• Implementering är i fokus (de låghängande frukter).



InfraSweden2030
- Ett innovationsprogram om infrastruktur

Camilla Byström, programchef, KTH
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Är ett av 17 strategiska innovationsprogram som stöds av 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas

Innovationsprogrammen är en satsning där näringsliv, offentlig sektor och akademi 
kraftsamlar för lösningar på globala samhällsutmaningar och för ökad internationell 
konkurrenskraft genom samverkan och medfinansiering för innovation

Fokusområden
Ökad produktivitet

Tillståndsbedömning, 
drift och underhåll

Ökad kompetens och attraktivitet

Klimatneutral transportinfrastruktur

Uppkopplad transportinfrastruktur

Konstruktionslösningar och byggmetoder



Effekt

3 år
Över 80 projekt
Över 170 projektpartners

Alla projekt:
www.infrasweden2030.se/projekt

Besked om senaste utlysningen 10 april

Stärkt social 
hållbarhet och 
resurseffektivitet

Kartläggning av jorddjup 
och bergkvalitet i 
vattenpassager

Tågbaserad detektion 
av spårskador

UPPSAMT 2.0 –
punktlighet, 
rapporterande tåg & 
driftledning

Simulering av 
packning i 
vägproduktion

Kontroll av 
markstabilisering 
genom seismisk 
mätning

Optimalt underhåll 
av varmförzinkade 
stålkonstruktioner

Reducering av 
järnvägens 
partikelemissioner

Innovationsfrämjande 
upphandlingsstrategier

Framtidens 
mobilitetsstationer

Södra 
Cykelstambanan

Rullande Busskur

Koncept för 
anläggningsfabriken

Karlstadslake på 
Klass 1-3 vägar

Lösningar för att 
reducera förorening 
av vägar och 
vägdagvatten

Infrastrukturella 
chanser för städer 
genom autonoma 
fordon



Nästa utlysning öppnar i oktober

Öppen utlysning

Årsstämma, Öppet hus

Projektkonferens och medlemsträff

Seminarier, workshops, enskilda projekt
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Vad vill vi åstadkomma?

- Innovativa och konkurrenskraftiga 
lösningar  för en resurseffektiv  
och miljömässigt och socialt 
hållbar transportinfrastruktur

- Innovation genom samverkan

- Mer jämställd samhällsutveckling

Exempel på områden
• Konstruktionslösningar
• Produktivitet
• Affärsformer
• Tillståndsbedömning
• Drift och underhåll
• Uppkopplad transportinfrastruktur
• Hållbarhet





Forskning- och innovationsportföljen 
Vidmakthålla 
Hawzheen Karim



Forskning och innovation på Trafikverket

Forskning, utveckling och innovation är viktiga verktyg 
för att kunna skapa ett hållbart samhälle där resor och 
transporter fungerar för alla. 

Trafikverkets forsknings-, utvecklings- och 
innovationsarbete (FoUI) formas efter den verksamhet 
regeringen uppdragit åt myndigheten att genomföra. 



Trafikverkets FOI-portföljer



FOI-portföljen vidmakthålla

Portföljen Vidmakthålla ska bidra till en mer 
proaktiv, hållbar och produktiv 
underhållsverksamhet som säkerställer robusta 
vägar och järnvägar. 

Detta innebär att samverkan mellan fordon, 
infrastruktur, människa och omgivande miljö är 
viktiga komponenter för portföljen.



Portföljen inriktning

1. Samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd

2. Ökad hänsyn till miljö och klimat

3. Mer transparent underhållsplanering med 
tydliggjorda effekter

4. Utvecklad beställarroll för ökad produktivitet och 
innovation



1. Samlad kunskap om anläggningarnas tillstånd

• Utveckling och demonstration av objektiva metoder och verktyg för mätning 
och systematisk analys av anläggningens tillstånd. Särskilt inriktat mot att ta 
tillvara digitaliserings möjligheter.

• Framtagning av underlag för beräkning av livscykelkostnader (LCC/LCA) i 
syfte att öka hänsyn till underhållsaspekter vid planering och projektering av 
transportinfrastruktur. 

• Ökad kunskap om hur anläggningens tillstånd påverkar leveranskvaliteterna

• Ta fram parametrar som beskriver infrastrukturens tillstånd på ett objektivt 
sätt för såväl ägare som upphandlad entreprenör, exempelvis beskrivning av 
tillstånd för belagda vägar, grusvägar eller rälsspår. 



FOI-portföljen vidmakthålla

 Planeringsram: 114 Mkr

 Pågående FOI-projekt: 98 st
182 Mkr (97 Mkr 2019)



Innovation i samverkan



▪ Innovation handlar om Uppmärksamhet, 
Nyfikenhet och Fantasi X Jävlar anamma

▪ Implementering är när någonting kommer 
till användning. När det skapar nytta och 
värde. Först då blir det en innovation. 
Innan dess är det en invention.

Om innovation & 
Implementering



Innovation i 
samverkan

Samverkan

Välja 
gemensamma red 

hot issues

Involvera 
organisationerna

Bygga och 
använda nätverk

Använda och 
sprida resultat 
och lärdomar 

direkt               



▪ Fokusera lite extra på våra gemensamma 
styrkor.

▪ Interagera och diskutera så mycket vi 
hinner.

▪ Arbeta både individuellt och i smågrupper.
▪ Byta grupper flera gångar
▪ Hjälpa varandra i att identifiera goda 

exempel och överbrygga hinder
▪ Jobba i ganska högt tempo.

Idag ska vi…



10.00 Välkomna 
10.20 Behovsägaren Trafikverket har 

ordet: Att mäta tillståndet på väg 
och järnväg - Nuläge och Målbild

10.50 Några betraktelser från forskare: Att 
mäta tillståndet på väg och järnväg 
– Nuläge och Målbild

11.10 Miniworkshop
12.00 LUNCH
13.00 Möjligheter och utmaningar kring 

implementering

Dagens agenda
13.20 Miniworkshop 
14.15 KAFFE
14.30 Implementering: Ett gott exempel
14.45 Miniworkshop
15.15 Avslutande reflektion med 

Mentimeter 
15.25 Summering och Tack
15.30- MINGEL OCH UTSTÄLLNING
16.30



Trafikverkets nuläge och förväntad framtid för 
digital information angående banöverbyggnad

Melker Pettersson, Arne Nissen Trafikverket

• Hur främjar Trafikverket proaktivitet hos sina entreprenörer?
• Kan vi skapa KPI:er som styr mot en hållbar infrastruktur med 

lång ekonomisk och teknisk livslängd?



Visuali
sering

Informationsflödet

Lagring Beslut

• Underhålla
• Reinvestera
• Modifiera
• Avvakta

Analys



Prognositisering medger proaktiva underhållsbeslut, 
men kräver korrekta modeller
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Spänningsfri temperatur/Absolut läge för spåret

Önskat läge
1) Maskinell oförstorande provning 

av spänningsfri temperatur
2) Inmätt spårläge

Nuvarande läge
1) Manuell metod, med avstängd 

spår för spänningsfri temperatur
2) Avsaknad av absolut spårläge

efter spårriktning 

Exempel på laserscanning



Metodutveckling

Förbättrad förmåga att upptäcka dolda fel ->
• ökad säkerhet
Minska manuell besiktning i spår -> 
• Förbättrat arbetarskydd/ bättre arbetsmiljö
• Färre spåravstängningar
• bättre kapacitets utnyttjande





Utveckling av växelvärme för en mer robust 
infrastruktur

Drivsnö

Ojämn temperaturfördelning

Avkylning pga vind och snö



Jämförande data från olika källor kan ge mer kunskaper

Aktiv snödetektor
Glt Vxv 002

Aktiv snödetektor
Glt Vxv 003



Uppföljning av växelvärme

1) Vilka analyser kan göras?
2) Kan tex väderstationer användas för att se om vind påverkar 

energiförbrukningen?
3) Ger fler mätpunkter ett robustare system?
4) Hur får man ett mer energieffektivt system?
5) Kan annan teknik värma spårväxlar hur påverkar detta 

styrning och uppföljning?



Modellering av signalsystem för tillståndsbedömning

• Signalanläggning komplext system
– Många delsystem
– Olika teknologier
– Blandning av modern och äldre 

teknik
• Tillståndsbedömning baseras till 

stor del på erfarenhet
– Önskvärt gå mot mer faktabaserat

• Behöver modeller av signalsystem
– Investering
– Tolerans mot fel 



• Mekaniskt/fysiskt tillstånd:
– Funktion
– Slitage
– Ålder
– Elsäkerhet
Utvecklingsbehov: tillståndsanalys inom Icke 
linjebunden kraft och lågspänning

• Elektriska tillståndet:
– Kapacitet
– Överföring med god kvalitet.
Utvecklingsbehov analys av mätdata/samband 
belastning/Trafik->Trafikala begränsningar

Tillståndsanalys av elanläggningar



Tack för att ni lyssnade och bidrar till 
lösningarna Järnvägen behöver!



Behov av kunskap och 
digitalisering 
Ulrika Honauer



Varför behöver vi mer kunskap?

• Tillståndsdata är en del av tillgångsförvaltningen

• Smart Maintenance syftar till att
1. Förutsäga (prediktera) tekniska fel innan de leder till haveri
2. Föreslå prioriteringar avseende åtgärder (preskription)
3. Identifiera felorsaker och initiera teknisk utveckling



• Jodå, men det kan bli bättre!

• Finns goda exempel och erfarenheter av digitaliseringens 
möjligheter

• Förändrade metoder innebär också att vi ska tänka annorlunda; 
omställningen berör inte bara anläggningsbranschen tekniskt utan 
även juridiskt och affärsmässigt

• Vi måste samverka och hitta nya partners! 

Har vi koll på tillståndet?



Digitalisering kräver ett relevant mindset
av den som vill lyckas;
• Allt hänger ihop
• Allt är möjligt
• Allt går fort och ännu snabbare
Kognitiv förmåga – att kunna tänka sig –
blir då den viktigaste kompetensen!

Digitaliseringens möjligheter



• Realtidsdata
– TDIS
– KRABAT

• Digital vinter
• Vägskanning
• Aktiva farthinder
• Övervakning av belysning
• Grusvägsappen

Mycket är igång…



Utvecklad kunskap och kännedom om vägkroppens nedbrytning och 
tillståndsutveckling. 

• Nuvarande vägytemätning vill vi utveckla för bärighet och avvattning

• Avvattningens påverkan på beläggningens livslängd

• Undersöka sambandet mellan vägkroppens nedbrytning och 
beläggningens livslängd

…och vi vill mer



Val av riktade miljöåtgärder

• Inventering, bekämpning och uppföljning av invasiva arter

• Artrika vägkanter

• Skador, risk och vitalitet för alléer

…och vi vill mer



Fo
to

 R
ap

ha
el

 B
is

ca
ld

i, 
U

ns
pl

as
h

ATT MÄTA TILLSTÅNDET PÅ VÄGAR –
VART STÅR VI OCH VART ÄR VI PÅ VÄG?

Anita Ihs
Avdelningschef Infrastruktur, VTI

Fokusområde Tillståndsbedömning, drift och underhåll, InfraSweden2030



UTVECKLINGEN AV VÄGYTE-
MÄTNING DE SENASTE 100 ÅREN

Foton: VTI:s arkiv



STATE-OF-THE-ART 
ROAD CONDITION MONITORING1)

• Vägyteprofil
• 3D Pavement Surface LIDAR

• Fordon/vägyteinteraktion
• Friktion (låst mäthjul, fixt eller variabelt slip, sidkraftsfriktion)

• Rullmotstånd (utrullning, mätvagn)

• ”Splash and spray”

• Ytdefekter
• 3D Image capturing technologies

• IR kamera (thermal mapping)

• Strukturellt tillstånd
• TSD – Traffic Speed Deflectometer

• Georadar

• Sensorer i fordon
• Crowd sourcing, probe vehicles, smart phones

1) PIARC TC D.2 Pavements. State of the art in monitoring road condition and road/vehicle interaction. Report. January 2019.
Foto: Hejdlösa bilder



DIGITALISERINGENS 
MÖJLIGHETER …
• Stora mängder data finns tillgängligt digitalt i 

olika databaser.
• Nya tekniker och metoder för datainsamling 

(smarta sensorer, IoT, uppkopplade fordon, 
drönare, …)

• Nya verktyg för dataanalys (machine learning, 
deep learning, AI,…)

• Verktyg för visualisering (GIS, VR, AR, 3D, ….)

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj9o_iC1bfRAhUBiiwKHfbfA1QQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/308706714_fig2_Figure-2-VTI-Grip-Tester-The-aim-of-this-study-was-to-develop-a-portable-wheel-tester&bvm=bv.143423383,d.ZGg&psig=AFQjCNFI22M251uL2MvBTQ7h_QhMCh7Sjg&ust=1484140671719138


…OCH UTMANINGAR
• Olika datakällor, data med olika format i olika 

databaser, olika ägare av data

• Säkerställd nödvändig datakvalitet

• Positionering

• Juridiken kring datahantering/-användning, 
datasäkerhet, integritet



VILKA DATA BEHÖVS?
• Underhåll belagd väg

• Aktuellt tillstånd (ev. säsongsvariation)
• Tillståndsutveckling (årlig, ev. 

säsongsvis)

• Grusväg

• Vinterväghållning

• Tillstånd/väglag (i realtid)
• Väglagsprognos (1 tim – 1 dygn)
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VART ÄR VI PÅ VÄG? 
• Fortsatt forskning om och utveckling av tekniker för 

datainsamling - mer och mer data
• Nya metoder för dataanalys och visualisering
• Utveckling av beslutstödsapplikationer som använder 

data från olika datakällor
• Ökat fokus på tekniker för tillståndsmätning/ 

kartläggning kopplat till dränering och vägutrustning 
(vägens sidoområde) samt strukturellt tillstånd

• Ökat fokus på ytor för fotgängare och cyklister



“ATT MÄTA TILLSTÅNDET PÅ VÄG OCH JÄRNVÄG 
- – VAR STÅR VI OCH VART ÄR VI PÅ VÄG?”

DATA2INSIGHT
FoI-dag

Organiserad av : Trafikverket o InfraSweden
2019-04-02
Stockholm
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OUTLINE

• Part I: Research & Innovation

• Part II: Innovation & Implementation

2018-04-
02 53[ramin.karim@ltu.se]



PART I: RESEARCH & INNOVATION



JVTC är en ledande centrumbildning
för forskning och innovation

inom drift o underhåll av järnväg



JVTC SOM CENTRUMBILDNING

5
6

Infrastrukturägare

Tågoperatörer

Konsulter

Hjulunderhåll

Tillverkare

Universitet

Entreprenörer

SME
Samarbete

• Internationella parter och universitet
• Industriprogram



RAMS

R&I

Maintenance 
Engineering

eMaintenance

DIVISION OF OPERATION & MAINTENANCE ENGINEERING

• 20 Faculty

• 25 PhD students

• 5 adm. & coord. staff
2019-04-
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RESEARCH CONTRIBUTION

By using advanced 
computing & information logistics!

2019-04-
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Context Assumptions Actions Results

Are we doing things right?

Are we doing right things?

How do we decide right things?



SCIENCE2CONCEPTUALISATION2MATERIALISATION

2019-04-
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AI Industrial AI

1956
Algorithms

Software
Liveware

Hardware

Discovery Context
adaptation

Domain
recognition

Governance

Policies

Integrity

Security

Safety

Situation
awareness

eMaintenance
Cloud

computing

Information 
logistics

eGovernance

Information
quality

Data
integrity

Data 
quality

Information
assurance

Distributed
ledger

Operational 
Excellence



EMAINTENANCE – A FRAMEWORK

• Now casting
– 1) What happened in the past
– 2) Why something happened

• Forecasting
– 3) What will happen in the future
– 4) What need to be done next

2019-04-
02 60[ramin.karim@ltu.se]

(Karim et al., 2016)



EMAINTENANCE - LOOKING INTO THE FUTURE

2019-04-
02

Safety threshold

Maintenance threshold

M1 M2 M3 M4

Degradation

RUL

Specified degradation

Current degradation
Predicted degradation

M5 M6

Risk 
Mgmt

[ramin.karim@ltu.se] 61



AI IN INDUSTRIAL CONTEXTS 

2019-04-
02 62[ramin.karim@ltu.se]

Repetitive
Track repair

Inspection

Customer support

Monitoring

Experience
Vehicle driving

Fault recognition

Condition assessment

Security

Optimisation
Maintenance

Operation

Spare part

Route planning

Complex
Strategies

Architectures

Policies & rules

System-of-systems

Creative
Science

Engineering

Technologies

Methodologies

Software (AI) Liveware (I)

5-year 10-year 15-year X-year



PART II: INNOVATION & IMPLEMENTATION



Pålitliga järnvägar 
genom smart teknik och 
samverkan



EPILOT – DIGITALISERING AV JÄRNVÄGSUNDERHÅLL
• Genom att testa och implementera resultat från forskning och utveckling inom 

eUnderhåll skapar projektet förutsättningar för tillståndsbaserat underhåll av järnväg
• Bygger på branschsamverkan initierat av Trafikverket och drivs av JVTC på LTU
• Effektmål:

– ökad tillgänglighet och kapacitet
– förbättrad effektivitet inom drift och underhåll

• Strategi:
– intressenter kommer med nya idéer att verifiera och genomföra
– testa och genomföra innovationer inom branschen med branschen
– demonstrera lösningar och bevisa att de påverkar målen
– dela data mellan intressenter och skapa en gemensam plattform för utbyte av information
– tillämpa eUnderhåll (informations- och kommunikationsteknologi för styrning och utförande av 

underhåll) i samverkan
– ge beslutsstöd till intressenter

2019-04-
02 [veronica.jagare@ltu.se] 65



RESULTAT

• Identifierat 97 förslag till förbättringar 
• 26 avslutade delprojekt, varav under implementering:
• Beslutsstödsystem för hjulunderhåll
• Besiktning av växelvärme med IR-teknik
• Skapat testplattform samt metodik för utveckling och samverkan i 

branschen
• Etablerat en nationell molntjänst som är klar för utbyte av data 

med/i branschen
• Skapat förutsättningar i form av affärsmodeller, avtal och regler
• Höga TRL nivåer ger kort ledtid för tillämpning
2019-04-
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DELPROJEKT MÄTDIAGNOSTIK
Fordon - tillståndsmätning
003, 051, 202 Trendanalys av 
hjulförslitning
008 Dålig gång – ekvivalent konicitet

Bana - tillståndsmätning
014, 214 Kontinuerlig tillståndskontroll
035 InSAR satellitövervakning
040 Hugo Kamerabaserad övervakning
050 Befästningsövervakning
053 Växelvärmebesiktning med IR-kamera
054 GIS-baserad riskövervakning

028 eMaintenance informationsinfrastruktur
042 Molnbaserade eMaintenance tjänster för underhållsbeslut
219 Juridik för datadelning
220 Mätstation Sverige

Data mining, digitalisering och samverkan

2019-04-
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KONTINUERLIG TILLSTÅNDSKONTROLL AV BANA FRÅN 
ORDINARIE TÅGTRAFIK (014, 214, 040)

Mätsystem Mäter Sträckor Operatör

D-Rail - pågår Kontaktledning, spår, 
spårläge, skevning

Sundsvall-Storlien
Sundsvall- Luleå
Gävle-Ockelbo

Tågkompaniet

Perpeetum - pågår Spår, spårfel Katrineholm-Hallsberg SJ X2000

Track-Logger - pågår Spårläge, skevning, RoV, 
lågaskarvar, 
korsningspetsar

Stockholm-Luleå
Luleå-Borlänge
Luleå-Gällivare

SJs nattåg
Stålpendeln
Malmtåg

HUGO Kameraövervakning Stångdalsbanan Transdev

Jämförelse mot BESSY, OFELIA, OPTRAM, BIS

2019-04-
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IMPLEMENTERING

Utmaningar: 
• Ett tekniskt system med flera kritiska tekniska funktioner och gränssnitt
• Flertalet organisationer på en avreglerad marknad

“Tekniken är den enkla delen, utmaningen ligger 
inom implementering av nya lösningar”

2019-04-
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BROAR ÖVER DÖDENS DAL
• Finansiering
• Mogen för samverkan
• Fördel av ny lösning och investering
• Delning av data
• Datakvalitet
• Regelverk
• Förstå tillämpning
• Implementeringsprocess
• Tunga processer för SME
• Incitament i underhållskontrakt

2019-04-
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Testbädd järnväg (Malmbanan, Haparandabanan)

• Använder det svenska 
järnvägsnätet i forskningssyfte

• Mätsystem
• eMaintenance LAB
• Kompetens
• Moln
• Samarbetsplattform
• Demonstrator för EU-projekt

2019-04-
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KONTAKT
Veronica Jägare, verksamhetsledare JVTC

Projektledare ePilot
Luleå tekniska universitet
veronica.jagare@ltu.se

Ramin Karim, professor eMaintenance
Ansvarig ePilot Informationslogistik och eMaintenance LAB 

Luleå tekniska universitet
ramin.karim@ltu.se
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• Alla uppfattningar räknas.
• Ställ frågor för att förstå, inte för att utmana.
• Tala för att bli förstådd, inte för att ta poäng.
• Lyssna för att förstå. 
• Se skillnader som en möjlighet att lära.
• Se till att alla kommer till tals! 

(Emery and Purser, 1996)

Klimatregler för 
möten



1. Vilka är era viktigaste reflektioner kring 
den nulägesbild som beskrivs? 

2. Givet vart vi ska (den beskrivna 
målbilden), vad får det för konsekvenser 
för er organisation/ verksamhet, ert 
projekt, ert samarbete?

Instruktion: 
– Börja fundera själv i några minuter
– Utse en tidhållare och en sekreterare
– Diskutera runt bordet
– Skriv läsligt ner gruppens viktigaste tankar 

enligt mallen
– Ni har fram till 11.50 på er!Miniworkshop



#trafikverket_foi
#InfraSweden2030



Möjligheter och utmaningar med implementering

P-O Larsson-Kråik Trafikverket



• Hur kan vi tillsammans identifiera och implementera de bästa 
lösningarna ?

• Hur kan vi starta och genomföra projekt som leder till konkreta 
nyttor ?

Möjlighet och utmaning

Förändring



• Immateriella rättigheter
• Regelverk och lagar
• Ägande av data och resultat
• Finansiering
• Engagemang
• Mognadsgrad
• Organisation

Erfarenheter från JVTC/ePilot (åren 2012 – 2019)

• Leverans kvalité
• Tekniska utmaningar
• Resultatspridning
• Användbarhet
• Vad gäller för projektet ?
• Hur får vi det ut i anläggningen ?
• Vilka personer och organisationer 

deltar i projektet ?



• Hur stor är ”affären” när vi övar inför en affär ?
• Hur stor blir ”affären” när vi gör affär ?
• Människa, teknik, organisation, administration, lagar etc. ?
• Det tekniska systemen kräver integritet – och fysikens lagar gäller.
• Avregleringen förutsätter ”samverkan” mellan Trafikverket, 

entreprenörer, akademin och leverantörer.
• Nu vet vi, att även ni vet, vad dom andra vet om. 

(delad data och information ger transparens)

Drivkrafter till att delta i ett förändringsarbete



Exempel på vad vi behöver – möjlighet/utmaning 

• Spårväxlar – funktionen spårväxelvärme

• Järnvägsspår – Spänningsfri temperatur



Exempel på vad vi behöver – möjlighet/utmaning 
(Data; Samla, Lagring, Historik, Kvalitet) 

• Långsiktig insamling, strukturering, lagring för att skapa underlag för 
analys, prioritering och beslut.

• Modeller för automatisk analys och beslutstöd
• Anläggningens tillstånd och tillståndsutveckling är viktiga indata för 

bra beslut
• Hög datakvalitet skapar långsiktiga förtroenden i affären
• Högprioriterad data är till för analys, fokus på användningen



Exempel på vad vi behöver – möjlighet/utmaning 
(Statistik, analys, prioriterings- och urvalsprinciper, val av underhållsåtgärd) 

• Ekonomiskt (LCC) prioriterat och motiverat underhåll
• Hitta kapacitetsskapande underhållsåtgärder
• Hitta driftsäkerhetsskapande underhållsåtgärder
• Köra nationella åtgärdsprogram i samverkan med 

underhållsentreprenader i bas-kontrakt
• Underhållsmetoder som snabbt återställer trafikala läget
• Underhållsmetoder som lämpar sig för trafikkapacitetsmax  



Exempel på vad vi behöver – möjlighet/utmaning 
(Anläggnings- och systemstatus kopplat mot förväntad driftsäkerhet) 

• Känn leveransförmåga - känn underhållsförmågan - känn 
driftförmågan ger trovärdig, kvalitetssäker trafik

• Tillståndsövervaka, tillståndsbestämma med automatiska 
övervakningssystem kopplat till driftsäkerhet

• Underhållssystem som ”triggar igång” en planering för en 
underhållsåtgärd innan akut åtgärd uppkommer



• Varför vill man delta i implementering ? ”affärsstrategi”
• Aktivt eller passivt deltagande ?
• Öppenhet kring den egna verksamheten ?
• Ekonomiska förutsättningar ? 
• Genomföra åtgärder och testa på riktigt ?
• Spelregler i avtal, eget arbete, finansiering, godkännande av projekt 

start ?
• Ramverk och motor för implementering ?
• Trafikverket bygger nu in FoI implementering i underhållskontrakten  

Fundera över vad ni kan bidra med



Möjligheter i kontrakt för
implementering
Johan Nyström



1. Gruppens tre viktigaste reflektioner kring
nyss hörda?

2. Vilka kända lösningar finns på 
marknaden idag och som det är dags att 
implementera?  Vad behövs för att nå 
hela vägen?

Instruktion: 
– Börja fundera själv i några minuter
– Utse sekreterare och tidhållare
– Diskutera runt bordet
– Skriv ner gruppens viktigaste tankar enligt 

mallen
– Ni har fram till 14.00 på er!Miniworkshop



• Varför vill man delta i implementering ? ”affärsstrategi”
• Aktivt eller passivt deltagande ?
• Öppenhet kring den egna verksamheten ?
• Ekonomiska förutsättningar ? 
• Genomföra åtgärder och testa på riktigt ?
• Spelregler i avtal, eget arbete, finansiering, godkännande av projekt 

start ?
• Ramverk och motor för implementering ?
• Trafikverket bygger nu in FoI implementering i underhållskontrakten  

Fundera över vad ni kan bidra med



Åter 14.30



Införandet av digital vinter & 
ruttoptimering
Andreas Bäckström, Svevia
Per Bergström, B&M
Pontus Gruhs, Trafikverket



• Vägval: Vad ska beställaren (staten) vara bra på,                                            
vad ska utföraren (marknaden) vara bra på? Principer
– ”Supergruppen” - inriktningsbeslut

• Test/demo, dela risken, introducera ny teknik. Stat/marknad
– Tydlig betalningsvilja

• Kunskapsuppbyggnad (CDU, RT, BVFF mm)
– Rapporter, akademi/institut/företag/myndighet
– Människor 

• Pionjärer, driv, mod

Sammanfattning – från ord till handling?



Trafikverkets regelverk som grund för upphandling
– Ex: ”Vägen mellan Uppsala och Stockholm ska vara halkfri (my-värde) 

samt snöfri (mm) 120 minuter efter snöfall”
– Samhällsekonomi 

• trafikantkostnad (däck, bränsle, korrosion, framkomlighet, olyckor)

• väghållarkostnad (entreprenörens offert inkl. salt/sand, Trafikverkets over head, tex. uppföljning 
av entreprenörens utförda kvalitet)

• Miljökostnad (tex försaltat grundvatten, skador på vegetation)

Allt utgår från människor (samhällsekonomi)



• Hur detta åstadkoms är upp till marknaden 
• ”Allt går att handla upp men det krävs kontroll, kontroll, kontroll”
• Trafikverket beställer en viss standard och följer upp denna

– Åtgärdstid (kontrolleras sedan något år tillbaka via ”GPD-analys”)
– Kvalitet efter utförd åtgärd (kan nu kontrolleras, via Floating Car Data)

• Dessutom talar FCD om vad den faktiska trafikanten upplever
• Effekten av fordons stödsystem och på sikt autonom körning

Allt detta till lägsta kostnad



1: Data från bilar ska endast nyttas för att följa upp entreprenader

2. Endast historiska data är relevanta (väglag och väglagsbrister)

3. Trafikverket ska inte tillhandahålla ett produktions-/ 
beslutsstödssystem

4. Innan skarpt beslut tas om införande tas ska samverkan ha skett med 
såväl befintliga som potentiella entreprenörer och leverantörer

Principer, vägval - inriktningsbeslut

SUPERGRUPPEN



Upphandling, världsutställning



• Kunskapsuppbyggnad (CDU, RT, BVFF)
• Vi behöver vitalisera oss mha ICT-företag, fordonstillverkare etc. 
• Vi behöver i samma människa med känsla för upphandling + teknik 

+ samhällsekonomi  
• Samarbete: Forskning, myndighet, näringsliv 
• Pionjärer/eldsjälar – lyft fram de som vågar, ge utrymme att våga 

misslyckas

Innan action krävs långsiktighet & förståelse

14,2 miljarder kr



Behov av introduktion av ny teknik ”DynOpt"
Bakgrund: (”Problemet”) 
 Hur får vi ut modern prognosteknik hela vägen ut till saltbilen?

Tillgänglig
information

Kommunicerbar 
information





Resultat: (”Effekten”)
 Konceptet fungerar
 Kalkylerad reduktion av maskintimmar 15-25% utslaget över året

Exempel

Saltbehov Optimerad rutt
2 fordon

Utförda aktiviteter
5 fordon

http://intranat/2.5ce513b71287f0b00bc80006578.html


Implementation 
Utvärdering av beslutsstöd:

 Användargränssnitt

 Funktioner (utkallning, navigering mm)

 Hur väl ”stämmer” prognoser ?



Prognossäkerhet – hur långt är ett snöre?

I dagsläget (subjektivt och punktvis):
• Punktvis indata för tillståndsbedömning och prognos utv
• Erfarenhetsåterföring via enstaka stickprov

Möjlighet via utvecklad IoT-teknik (objektivt, sträckvis och över hela vägytan):
• Löpande indata via sträckvisa tillståndsbedömning med FCD
• 2D-sensorteknik (hela vägytan)



Pilotområden 18/19

Blekinge UmeåEnköping

Dyn-Opt
Auto-salt

Dyn-Opt
Test-Site Sagån (fasta sensorer), 
- Digital väglagsinfo, FCD
Restsalt (förbättrade algoritmer),

Dyn-Opt
Testbädd 
snöstartkriterie

Vad är klart!
Kvar att göra?

Utvärdering 
Prognos och 
prognos-
indata



”Spin off” projekt



Restsaltmodeller

Branschöverskridande FoI-projekt med 
en unik och komplett spännvidd av 
inhemska aktörer 

http://intranat/2.5ce513b71287f0b00bc80006578.html


Automatisk saltspridning, ”Auto-salt”
Samarbetsprojekt med Friggeråkers verkstäder

 Generera styrfiler
 Saltgiva och spridningsbredd



FCD i produktionen

 Optimeringsunderlag
 Indata till prognos
 Generera larm

 Egenkontroll (omfattande)
 AI- självlärande system



• Tydlighet krävs (långsiktiga testbäddar tex Sagån, öppna sensordata (VViS, 
Sagån etc), val av affärsform med tex delad risk i samverkansprojekt)

• Vi lär oss under tiden (involvera många, tidigt!)

• Koordinering är avgörande och offentligheten har en nyckelroll 

• Innovation tar tid                                                                             
(olika branscher möts, förståelse för nya teknologier och dess mognad)

• Hellre för mycket data under en period
• Tydlighet från beställaren

Lärdomar under projektet

Beställ-
aren 

måste

Entre-
prenören

måste



• Självkörande bilar
• Självkörande produktionsmetoder                                                           

(bilarna/cyklarna kallar ut snöröjning och halkbekämpning automatisk.                              
Plogbilar kör sig själva)

• Potthål, räcken, gräs, vägmarkering, stödremsa. Det mesta?

När vi lyckats med digital vinter



Tack för uppmärksamheten!

Välkommen till oss för mer info

andreas.backstrom@svevia.se

perb@bmsystem.se

pontus.gruhs@trafikverket.se

mailto:andreas.backstrom@svevia.se
mailto:perb@bmsystem.se
mailto:Pontus.gruhs@trafikverket.se


Miniworkshop

1. Vad kan vi lära av nyss hörda? 
2. Vilka andra goda exempel finns det som 

vi kan lära av? 

Instruktion: 
– Börja fundera själv i några minuter
– Utse sekreterare och tidhållare
– Diskutera runt bordet
– Skriv ner gruppens viktigaste tankar enligt 

mallen
– Ni har fram till 15.15 på er



▪ Ta fram era mobiltelefoner och öppna 
webbläsaren

▪ Gå till www.menti.com
▪ Knappa in koden 34 57 17

Avslutande 
reflektion



Summering & Tack
Camilla Byström, InfraSweden2030  och 
Hawzheen Karim, Trafikverket



Syfte med dagen

Syftet med FOI-dagen är att samla berörda aktörer för att diskutera våra utmaningar och 
FOI-behov samt arbeta gemensamt med frågan om hur vi tillsammans kan identifiera 
och implementera de bästa lösningarna.

Hur lyckas vi med uppdraget? 
Nyckeln är samverkan mellan Trafikverket, entreprenörer, akademin och leverantörer

Våra roller 

• Akademin: Vi behöver anpassa vår FOI-profil efter branschen nya behov
• Leverantörsmarknaden: VI en marknad och nya möjligheter.
• Entreprenörerna: Vi måste hänga med i utvecklingen för att nyttan nå hela väg ut och 

för att överleva konkurrensen.
• Trafikverkare: Vi måste skapa förutsättningarna för implementering av nya lösningar.
• Implementering är i fokus (de låghängande frukter).



Nu blir det utställning och mingel!



Stort tack för 
idag!
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