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Vad säger vår uppdragsgivare…? 

Ett hållbart digitaliserat 
Sverige

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter

• Ökad konkurrenskraft
• Full sysselsättning
• Ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

hållbar utveckling

•I Sverige ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetensD-kompetens
•I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta 

ansvar för samt ha tillit till det digitala samhälletD-trygghet
•I Sverige ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska 

utvecklas spridas och användas. D-innovation
•I Sverige ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske 

genom digitalisering.D-ledning
•Hela Sverige bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila 

tjänster och som stödjer digitalisering.D-infrastruktur

Vision Effekter

Övergripande mål

Delmål

Ref: För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi (Näringsdepartementet, N2017/03643/D)
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Vad säger Trafikverket…?

Vi använder digitaliseringens möjligheter som en naturlig del i verksamheten för att 
skapa kundnytta, effektivitet och ett hållbart transportsystem 

Övergripande mål

Stärkt samhällsutvecklarroll genom att 
• Trafikverket har en tydlig position i förhållande till andra aktörer i digitala 

ekosystem, 
• våra kunder har digitala tjänster som sitt förstahandsval och de arbetar i våra 

processer, 
• alla berörda aktörer har ett gemensamt digitaliserat arbetsflöde vid 

trafikstörningar, 
• alla berörda aktörer inom planering, projektering, byggande och förvaltning av 

Trafikverkets anläggningar har ett gemensamt digitalt arbetssätt
• vi har nya sätt för att samla in och analysera data, 
• vi har lösningar enligt etablerade standarder och vi använder öppna data 

mellan myndigheter och andra aktörer, 
• vi har blivit mer kundorienterade, snabbfotade och innovativa och verkar i 

värdenätverk. 

Effekter

Ref: TDOK 2015:0489 Trafikverkets strategi för digitalisering
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Exempel på digitalisering av järnvägssystemet

ERTMS

ERTMS = European Rail Traffic Management System

Gemensamt 
underhålls-
stöd (Gus)

Presenter
Presentation Notes
Grunden för att både kunna planera och leda trafik är att vi har en anläggning som vi har koll på. Det håller vi på med i projekt ATT – Anläggningsdata till Tåglägestjänsten. Koll på alla delar i anläggningen, allt från signalställverk, vanliga ställverk och växlar. En utmaning att samla in data eftersom många anläggningar inte har byggts enligt någon ”standard” – Banverket jobbade i regioner som satte upp på sitt eget vis. Data kan finnas i ett skåp i Skövde eller i en fil på någon server eller i ett teknikskåp ute vid en räls. Därför tar det tid! Några av er har hört om ANDA – det är det ”stora” anläggningsdataprojektet på Underhåll, som numera inte ingår i DAT. Det som ingår i ATT är det som handlar om data för att kunna tillhandahålla en digitaliserad tåglägestjänst.Planera trafik kan man göra när man vet vilken anläggning man har att sälja tjänster på (rätt anläggningsdata).Utifrån det kan man skapa tågplan och tidtabeller utefter vad tågbolagen ansöker om att de vill köra. Man kan också göra en produktionsplan som man kan trafikleda tåg på i ett tågledningssystem. Tågledningssystemet pratar då med anläggningen via ställverken och tågen kan köra enligt sin körplan. 



Mål – Verklighetslabb digital järnväg
Syfte och mål*
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Effekter – Verklighetslabb digital järnväg
Förväntade effekter och resultat*
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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.
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Leveransobjekt – Verklighetslabb digital järnväg
Regelverk

Organisation

Roll

Teknik

Processer och arbetssätt 
Styrande och stödjande dokument
Avtal och kontrakt

Förvaltnings- och projektorganisation

Portal för samverkansprojekt med branschen
it-lösning för hantering av branschinformation
Provplatser i anläggningen

Förvaltnings- och projektroller
Integrerad 

anläggnings-
övervakning

Fordons-
baserad 

anläggnings-
övervakning

Anläggnings
-baserad 
fordons-

övervakning

Dynamiskt 
underhålls-

program 



Verklighetslabb digital järnväg

Laboratorium

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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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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