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Renodlad beställarroll på Trafikverket

Renodlad beställarroll är ett förhållningssätt,
som ska prägla vårt sätt att driva verksamheten.

§ Skapa förutsättningar för marknaden och dess drivkrafter
till ökad innovation och produktivitet.

§ Utveckla vår roll och vårt agerande som beställare i syfte
att överlämna ett större åtagande och ansvar till
leverantörerna.

§ Ge förutsättningar för ökad konkurrens  i
anläggningsbranschen.



Uppdrag till branschprogram

• Trafikverket gav uppdrag till ett antal
branschprogram att börja innevara

• BVFF
• JVTC
• BiFi
• RSI
• + Direkta projekt från TRV - UPPSAMT



Nu tar vi vid där vi slutade



ePilot i Stockholm 9/2

• Hur får vi LEAN-tänk i UH-entreprenader ?
• Mer besiktning med belastat spår.
• Åtgärdsval och effekt inom kontrakten.
• Fjärrdiagnostik ger bättre prognoser.
• Följa upp – åtgärd, effekt, kostnad/nytta

- Spårriktning, växelbyte, slipersbyte
• Kalibrering och standard information



2 år – vad finns på plats idag ?
• 47 förslag till förbättringar som branschen stödjer
• Testplattform och metodik för utveckling i branschen
• Nationell molntjänst klar för utbyte av data i

branschen
• Punktmarkering och linjemarkering är på plats
• Informationsdelning som ger ”vin-vin”
• Automatiserad uppföljning av underhållstider i spår
• Kontinuerlig tillståndsövervakning av underhållet
• Forskningsnytta: Höga TRL nivåer ger kort ledtid för

tillämpning
• Branschen har börjat använda det vi gör på riktigt



Förväntningar
Har vi gjort jobbet rätt?
Upptäcker vi felen i tid?

Kan vi göra jobbet rätt?
Förmåga att leverera det som branschen efterfrågar?
Ligger processen inom toleranserna?

Gör vi jobbet rätt?
Ligger processen inom styrgränserna?
Kan vi styra processen?

Kan vi göra jobbet bättre?
Minska variationerna, förbättra processen

Gör vi rätt jobb?
Siktar vi på rätt mål?
Hur vet vi vad kunden efterfrågar, egentligen?
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Vart ligger ePilot inom Forskning och Innovation?

Forskning Utveckling av
lösningar

Verifiering &
Demonstration

Marknads-
förberedelser Nyttiggörande Förvaltning

Forskning
Arbete som innebär
att söka efter
kunskap med
vetenskaplig metod
och med bestämd
tillämpning i sikte, i
första hand för att
användas vid
efterföljande
utveckling

Utveckling
Arbete som innebär att
åstadkomma prototyper till
nya eller väsentligt
förbättrade lösningar,
produkter och tjänster,
liksom tillhörande
hjälpmedel, system och
processer med
utgångspunkt från ny
kunskap (genom forskning)
eller existerande kunskap i
omvärlden (insamlad
genom omvärldsbevakning)

Marknadsförberedelser
Förberedelser för
nyttiggörande av
resultat genom
framtagning av
underlag för revidering
och förändring av
regelverk och
standarder

Nyttiggörande
Implementering
Kommersiali-
sering

Förvaltning
Arbete som planeras
och utförs för att
tillgängliggöra och
vidareutveckla ett
förvaltningsobjekt
och dess
komponenter från att
dessa börjar
användas fram tills
att de avveklas (i
förvaltningsstyrnings-
modellen)



Vad finansieras via Trafikverkets FoI budget ?

Forskning Utveckling av
lösningar

Verifiering &
Demonstration

Marknads-
förberedelser Nyttiggörande Förvaltning

Utveckling i FoI portföljer ”UTV”Utveckling i FoI portföljer ”UTV” Utveckling och förvaltning i linjenUtveckling och förvaltning i linjen

Den FoI som även fortsättningsvis ska finansieras via
UTV är:
Ø Forskning efter ny kunskap.
Ø Utveckling och demonstration av produkter, tjänster och
andra leveranser.
Ø Utvecklingen och demonstration av arbetssätt och
arbetsprocesser. Utveckling och demonstration av
ekonomiska och fysiska planeringsprocesser.
Ø Verksamhets- och informationsmodellering och
övergripande design av IT- och integrerade system.
Ø Förberedelser för nyttiggörande av resultat genom
framtagning av underlag för utveckling och förändring av
regelverk och standarder.
Ø Utvärdering av FoI-processer och deras resultat

Nedanstående utveckling ska i huvudsak finansieras på annat sätt
via linjen:
Ø Investeringar i FoI-infrastruktur.
Ø Implementering av nya och utvecklade lösningar (produkter, tjänster,
processer etc) för transportsystemet.
Ø Designa, konstruera, investera i och driftsätta IT- och integrerade
system baserat på framtagna verksamhetsmodeller.
Ø Följa upp och analysera förvaltningskomponenters ändamålsenlighet
och effektivitet samt ge användarstöd och genomföra utbildningar inom
förvaltningsobjekt.
Ø Vidmakthålla och vidareutveckla förvaltningskomponenter.
Ø Utveckla och tillhandahålla relevanta, aktuella och väl avvägda
tekniska krav och regelverk för verksamheterna.
Ø Revidera/uppdatera befintliga regelverk och system baserat på
befintlig kunskap.



Hur är det tänkt från 2017 ?

ePilot
Problemformulering,
visa att det funkar,
förankra i branschen,
få igång samarbeten,

TRV
Anläggnings-
övervakning.
Arbetssätt
UH kontrakt
Effekter.
Kravbild.
Långsiktighet
Kostnad/nytta

Info. inom
branschen
Data och
samarbete.
Vilka möjligheter
finns till att
införa den nya
lösningen ?

Risk
Vad finns det för
risker av att
införa förslaget?

Värdeanalys
Hur skapar
detta värde i
branschen?





Ständiga förbättringar

• Planera – Genomför – Utvärdera –
Förbättra – Planera – Genomför – …..

• Hjälpmedel:
- Samverkansformer, att umgås
- Rätt indata för beslut – eUnderhåll

• Hur bygga in konceptet i ett UH kontrakt ?
• Att skala upp över Sverige



Onboard monitoring. Impact from infra.

Maintenance
contractors

Infrastructure

Wayside monitoring. Impact from traffic

Maintenance
contractors Train

operation

Trafikverket
Infra. Managers



www.arrowhead.eu

Condition monitoring of transportation systems

SKF Insight



Väderprognos

Väderstationsdata

GIS-data

Vädermodell output



http://www.bifi.se/



Road Status Information (RSI)

Cloud

Myndigheter

Väghållare

Nya kunder

Entreprenör
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Friktion
Temperatur
Nederbörd
Dimma

Användargränssnitt



RSI - Väglagsprognoser
En ny teknik för prognostisering av vinterväglag med en hög upplösning i båda tid
och rum

VA D
• Ett halkvarningssystemet som

förutser och beskriver var och när
halt väglag uppstår.

H U R
• Genom att trafikanter ute på

vägarna samlar in anonymiserad
data – som sedan kombineras
med väderinformation av olika
slag – läggs grunden för en
detaljerad bild av hur vägklimatet
ser ut i realtid, men också
detaljerade prognoser för
kommande väglag för hela
vägnätet.

UPPFÖLJNING
Friktionsmått
Halktillbud

VÄGLAGSINFO
Väglag/halka
Temperatur
Nederbörd
Dimma
Framkomlighet

http://www.roadstatus.info/



ePilot 2.0

Trafikföretag

Banhållare

Nya aktörer

Entreprenör

TRV-Externa
Rullande/Fasta
Mätenheter InfraNord

Strukton
VR-Track
etc.

Tjänsteleverantör
H2020

Affärsmodell och
ersättningsmodell

GC, SJ,
MTR, etc.

TRV Anl. ägare & Fastmonterade enheter

KIKA
WILD
Varmgång/Tjuvbroms
UH/Drift Databaser

Samkörning av
FoI data för

Vin-Vin utveckling
med Branschen

S2R & I2R

LTU-eMLAB

Ägare av fordon och
anläggningar



Sammanhang

Implementering av innovationer
Affärsmodeller

Nyttiggörande

KommersialiseringForskning och utveckling

Verifiering och demonstration

Marknadsförberedelser

27 parter

30 parter

Samverkan



Carpe diem

§ Att nytta dagens värdskap och mingel

§ Vi har alla vår klokskap att bidra med

§ Använd dagens nyvunna kunskap

§ Vetenskap ger oss framtidsspaning



Tack för uppmärksamheten!

Namn


