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Verklighetslabb 

digital

järnväg

Öppnar upp 

Trafikverkets 

kärnverksamhet 

inom järnväg för 

utveckling och

demonstration av 

digitala 

informations-

lösningar som 

testas av utförare 

och slutanvändare.
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Innehåll

• Verklighetslabb (Vinnova)

• Verklighetslabb digital järnväg (Trafikverket)

• Tjänsteinventering Verklighetslabb digital järnväg (WS)
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Provplatser järnväg och deras inriktning 

Nationellt testcenter –
Signal och trafikledning

Borlänge - relä

Ängelholm – Bana, El, 
Signal, Tele (BEST)

Verklighetslabb digital 
järnväg –

Malmbanan, 
Haparandabanan –

digital järnväg
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Mål – Verklighetslabb digital järnväg
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Effekter – Verklighetslabb digital järnväg
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Verklighetslabbets roll i ett tidsperspektiv 

Labb

Testmiljö

Verklighetslabb

Verksamhet

2019: nationellt 

etablerat

2020+: 

världsledande

Hållbar järnväg

Utökad 

samordning inom 

utveckling

Utökad 

samordning inom 

utveckling

Projektmålet är att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling

och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare.
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Kunder – Verklighetslabb digital järnväg

Organisationer som vill utveckla och demonstrera digitala informationslösningar som 

testas av utförare och slutanvändare i Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg. 

• Externa tjänsteutvecklare (app-utvecklare) som baserat på Trafikverkets data och 

informationstjänster kan utveckla och erbjuda nya innovativa lösningar för beslutsstöd 

till järnvägens intressenter. 

• Järnvägsoperatörer, entreprenörer och andra intressenter som har ett behov av att 

effektivisera sina verksamheter och därmed stärka sin och järnvägssystemets 

konkurrenskraft.

Genom att få tillgång till Trafikverkets data och informationstjänster kan dessa själva 

förbättra tillämpningen av tillståndsbaserad drift och underhåll genom kombination av 

branschdata och -information med intern data och information. 



8

Tjänsteinventering – Verklighetslabb digital järnväg

• Tjänstens namn

• Beskrivning av tjänsten

– Verksamhetsmässig karaktär snarare än teknisk beskrivning.

• Villkor för nyttjande

– Ange om det är reglerat vilka som får använda tjänsten. Hänvisa gärna 

till regel- eller författningstexter om så finns.

• Kostnad för användning 

– Ange vad och om det kostar något att använda tjänsten samt hur 

debitering och fakturering går till.

– Exempel: Tjänsten har en anslutningsavgift på xxx SEK, en 

abonnemangsavgift på xxx SEK per kvartal som faktureras i 

förskott/efterskott. En avgift om 23 öre tillkommer per gång tjänsten 

nyttjas.
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Diskussion och frågor

Peter Söderholm

peter.soderholm@trafikverket.se

Mobil: 010-12 38 167; 076-792 53 85

Trafikverket

Box 809

971 25 Luleå

Besöksadress: Sundsbacken 2-4

Telefon: 0771-921 921

www.trafikverket.se

mailto:peter.soderholm@trafikverket.se
http://www.trafikverket.se/
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Leveransobjekt – Verklighetslabb digital järnväg

Leveransobjekt från projektet kan delas in i följande fyra områden: 

• Verksamhetskomponenter: integrering av VDJ i Trafikverkets 

arbetssätt och processer för verksamhetsutvecklings- och FOI-

projekt. 

• Avtal och övriga dokument: Förvaltnings- och kommunikationsplaner 

för VDJ (fysisk och digital anläggning) samt integrering i 

Trafikverkets avtal för grunddata respektive projekt inom VDJ:s test-

och demonstratorverksamhet. 

• IT-lösningar: integrering av VDJ i Trafikverkets lösningar för 

förvaltning av VDJ samt tillhandahållande av öppna data (t.ex. 

Lastkajen), grunddata (t.ex. Banportalen) och projektspecifik data 

samt kommunikation (t.ex. webbplats och sociala medier).

• Övriga leveranser: fysisk anläggning.
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Milstopleplan – Verklighetslabb digital järnväg
Nr. Datum Rubrik Leveransobjekt/kriterier Ansvarig OK

MS1 2017-06-20 Analysfasen klar

Projektanalys och affärsanalys klar.
Projektet klart för tollgate 1.
Projektbeskrivning inskickat till Vinnova
2017-03-28.
Beslut godkännande Vinnova 2017-06-15.
Beslut tollgate 1 Vidmakthålla 2017-06-
20.
Startrapport inskickad till Vinnova 2017-
06-21.

Peter Söderholm OK

MS2 2017-08-10 Planeringsfasen klar

Projektspecifikation klar för godkännande 
och mall ULF.
Projektet klart för tollgate 2.
Beslut tollgate 2 Vidmakthålla 2017-08-
24.

Peter Söderholm OK

MS3 2017-10-31
Etableringen klar
(Genomförande-fas)

Projektorganisationen etablerad.
Projektplan uppdaterad.
Teknisk lösningsidé och design klar.
Projektet klart för tollgate 3.

Peter Söderholm

2018-04-30
Realiseringen klar
(Genomförande-fas)

Leveranser tas fram Projektgruppen

MS4 2018-10-31
Projektets leveranser 
färdiga

Lösning verifierad och klar för acceptans 
och överlämnande.
Projektet klart för tollgate 4.

Projektgruppen

MS5 2019-04-30
Projektet färdigt för 
avslutning.

Lösning införd och verifierad i drift.
Överlämning till förvaltning enligt mall.
Projektet klart för tollgate 5.

Peter Söderholm

MS6 2019-10-31 Projektet stängt
Projekterfarenheter överlämnade till 
organisationen

Peter Söderholm
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Några av Trafikverkets initiativ inom järnväg

Nationellt 
testcenter

Trafikledning

Provplats
Borlänge

Relä

Provplats 
Haparanda-

banan
Digital 
järnväg

Teststräcka 
Åby-

Katrineholm
Trafikledning

Provplats 
Ängelholm

BEST

Provplats 
Niemisel

EMC

Ostkust-
banan

Provplats 
Malmbanan

Digital 
järnväg

Västra 
stambanan

Södra 
stambanan

Verklighetslabb

Testbädd järnväg

ePilot2.0

Labb Testmiljö

Samverkan digital järnväg

Järnvägstekniskt centrum (JVTC)

Implementering

Hjul-räl 
Ostkust-
banan

Gränssnitt
Västra 

stambanan

Gränssnitt
Södra 

stambanan

Tillsammans för tåg i tid (TTT)
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Verklighetslabb

digital järnväg

A1. Test i organisationens kärnverksamhet – trafikledning och förvaltning av järnväg, fokus på 

järnvägstransportkunder och trafikoperatörer samt underhållsentreprenörer, akademi och övriga 

järnvägsaktörer.

A2. Fokus på ett avgränsat teknik- eller behovsområde - Digitala informationstjänster för 

järnvägstransporter, drift och underhåll. 

A3. Omvärldsbevakning och kommunikation - Dynamisk kommunikationsplan och interaktiv tjänsteportal.

A4. Inkluderande och iterativa processer - Branschgemensam neutral process för initiering, utvärdering, 

urval och test av digitala innovationer. 

A5. Organisation för test och demonstration – FoI, digital och fysisk anläggning. 

A6. Integrerat policyarbete - Samordnad kompetens inom digitalisering, upphandling 

informationssäkerhet, trafiksäkerhet och driftkompabilitet.

A7. Integrerad digitalisering – Baseras på digitaliseringstillväxt inom järnvägssystemet, med 

digitaliserade informationstjänster. 

A1 A3A2 A6A5A4 A7
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Verklighetslabb digital järnväg
Regionkontor: Luleå

Trafikcentral: Boden

Malmbanan: Luleå – Riksgränsen

Haparandabanan: Boden – Haparanda

Mätstationer: Sävast och Sunderbyn

Provplats: Niemisel

Detektorsystem: enligt karta 

Luleå tekniska universitet:

• eMaintenance LAB

• Järnvägstekniskt centrum (JVTC) 
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Verklighetslabb digital järnväg

Malmbanan och Haparandabanan 

• Trafikverket

– Underhåll, distrikt Nord

– Trafikledning, produktionsplats Boden

– Planering, kundansvarig LKAB Malmtrafik

– Inköp och logistik, Inköp Nord  

– Underhåll, verksamhetsstyrning, ordförande ePilot2.0 och FoI-portfölj 

Vidmakthålla

– FoI-portfölj Vidmakthålla, ansvarar för digital järnväg med representanter från 

Trafikverket  

• Anläggning och trafik

– Malmbanan (tunga malmtransporter, passagerartrafik, subarktiskt klimat), 

inklusive mätstationer i Sävast och Sunderbyn 

– Haparandabanan (ERTMS, subarktiskt klimat), inklusive provplats Niemisel 

– Trafikcentral Boden (STEG, simulator)

• Luleå tekniska universitet

– Järnvägstekniskt centrum (JVTC)

– eMaintenance LAB 

– ePilot2.0
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Deltagare Verklighetslabb digital järnväg

Projektgrupp Verklighetslabb

• Underhåll – Anders Carolin

• Underhåll – Karl Åkerlund

• Underhåll – Rikard Granström

• Underhåll – Peter Söderholm 

• Luleå tekniska universitet – Ramin Karim 

Styrgrupp Verklighetslabb (Malmbanan och Haparandabanan)

• Underhåll, Järnvägssystem, JVTC – Sven Ödeen 

• Trafikledning, produktionsplats Boden – Eva Larsson

• Underhåll, distrikt Nord – Håkan Äijä

• Planering, kundansvarig LKAB Malmtrafik – Bo Carnudd

• Inköp och logistik, Inköp Nord – Helena Eriksson

• Underhåll, Verksamhetsarkitekt, IT strateg - Johan Kvarnström

• Planering, Uppgradering järnväg, programansvarig - Arnold Vonkavaara

Intern referensgrupp Verklighetslabb (FoI-portfölj Vidmakthålla och 

ERTMS)

• Investering - Lovisa Moritz

• Inköp och logistik - Christina Sandin

• Planering - Rami Yones

• Underhåll - Stefan Jonsson, Hawzheen Karim, Stefan Kratz

• Trafikledning - Gunnar Bengtsson

• Stora projekt - Bengt Åhlen

• Strategisk utveckling - Hamid Zarghampour

• IT - Andreas Martinsson

• Stora projekt, ERTMS – Jan Byström

Extern referensgrupp (externa deltagare styrgrupp ePilot2.0)

• LKAB – Anna-Karin Ylivainio, Per Gustavsson (operatör och 

transportkund)

• SJ - Susanne Rymell, Pär Söderström (operatör persontrafik) 

• Infranord – Roland Bång (entreprenör infrastrukturunderhåll)

• GreenCargo - Lars Fehrlund (operatör godstrafik) 

• JVTC - Veronica Jägare (akademi)

Extern referensgrupp (sensor till beslut)

• Sensor, TBD

• Analys, TBD

• Beslut, TBD 

Verklighetslabb

Trafikverket

Entreprenör

Operatör

Akademi
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Verksamhets-

områden

Internrevision

 

Ekonomi och styrning
 

Strategisk utveckling

 

HR

 

Kommunikation

 

Inköp och logistik

 

Juridik och planprövning

 

IT

 

Centrala funktioner

 

Planering Trafikledning 

 

Underhåll

 

Investering

 

Stora projekt

 

Generaldirektör

Överdirektör, GD Kansli 

inkl. Säkerhetsfunktionen

Styrelse

 

Förarprov

 

Trafikverksskolan

 

Färjerederiet

 

Sweroad

 

Fordonsresurser

 

Resultatenheter

Region 
Nord

Under-
hålls-

distrikt 
Nord

Trafik-
lednings-
område 

Nord

Inköp 
Nord

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Referens-
grupp

Intern referensgrupp 
Verklighetslabb: 

FoI-portfölj Vidmakthålla
ERTMS-projektet

Projekt- och styrgrupp 
Verklighetslabb



18

Verklighetslabb digital järnväg 

Verklighetslabb 
digital järnväg

eMaintenance
LAB

Järnvägs-
tekniskt 

centrum (JVTC)
ePilot 2.0

FoI-portfölj 
Vidmakthålla

Malmbanan, 
Haparanda-

banan, 
Regionkontor 

Luleå, 
Trafikcentral 

Boden 

Extern referensgrupp Intern referensgruppInterna resurserExterna resurserExtern förankring

Intern förmåga
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Verklighetslabb
digital järnväg

Provplats 
Niemisel

Provplats 
Haparanda-

banan

Provplats 
Malmbanan

Verklighets-
labb digital 

järnväg

Provplats 
Ängelholm

Provplats 
Borlänge

Labbmiljö eller ej 
driftsatt järnväg

Verklighets-
labb digital 

järnväg

ReläBEST

Projekt

Förvaltning

Förvaltning

Finansiering TrafikverketVinnova
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Förslag till drift och förvaltning 

Verklighetslabb digital järnväg

• Upprättande och etablering av Verklighetslabb digital järnväg finansieras av 

Vinnova och Trafikverket (FoI-portfölj Vidmakthålla) under projekttiden 

2017-2019

• Verklighetslabb digital järnväg administreras av FoI-portfölj Vidmakthålla 

under projekttiden 2017-2019

• Delprojekt som beviljas av FoI-portfölj Vidmakthålla inom Verklighetslabb 

digital järnväg administreras inom ramen för ePilot2.0 (2017-2019) med 

Underhåll verksamhetsstyrning som Trafikverkets sponsor och projektledare  

• Underhåll av provplats i anläggningen som ingår i JNB ingår i respektive 

underhållskontrakt: Malmbanan och Haparandabanan 
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Trafikverket 

Uppdrag 

• Ansvarar för långsiktig planering av  transportsystemet för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart

• Ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och 

järnvägar

Vision 

• Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt

Verksamhetsidé

• Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart 

infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att 

underlätta livet i hela Sverige 
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Sveriges järnvägar

14 158km 

järnvägsspår

15 176 växlar

533 stationer för 

på- och avstigning

4 174 järnvägsbroar 

En vanlig dag:
• 370 000 resenärer
• 2 600 persontåg
• 180 000 ton gods 
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3 miljoner kronor
2017-2019

(50% medfinansiering)

FOI-portfölj
Vidmakthålla

Intern kapacitet och förmåga 
Verklighetslabb digital järnväg

med koppling till: 
Järnväg 4.0

Järnvägstekniskt centrum (JVTC)
eMaintenanceLAB

Testbädd järnväg – provplatser

Underhåll
Verksamhetsstyrning
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Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

• Satsningen ska underlätta för offentliga aktörer att testa och vidareutveckla 

innovationer och policyer i samverkan med både näringsliv och användare.

• Utlysningen omfattar uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i 

samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande 

policyer.

• Satsningen sker inom ambitionen av "Testbädd Sverige", som regeringen 

lanserade 2016. 

• Fokus för "Testbädd Sverige" är att skapa verkliga miljöer där idéer och 

prototyper kan testas och drivas tillsammans med problem- och 

behovsägare.
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Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

I syfte att skapa attraktiva verklighetslabb riktar sig utlysningen till aktörer som:

• Vill öppna upp sin kärnverksamhet för test och demonstration

• Vill och har särskilda förutsättningar för att i samverkan med externa aktörer 

utveckla lösningar som testas i verksamheten av utförare och slutanvändare 

under verkliga förhållanden

• Har ett särskilt intresse och fokus inom ett avgränsat behovs- eller 

teknikområde som även är intressant utanför den egna organisationen

• Har ambition att bli unikt attraktiva och marknadsföra sin testverksamhet


