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FOI seminarium om forskningsbehov inom området 

planering av kapacitet och tjänster kring det på järnväg 

• Inledning, syfte och mål med dagen 

• Vilken FOI har genomförts 

• Vilken FOI pågår 

• Inriktning för Trafikverkets FOI och kopplingen till planering av 

kapacitet 

• FOI process 2016 för Trafikverket och KAJT 

• Grupparbete  
Diskussion och förslag på forskningsområden samt konkreta projekt  kring planering av kapacitet 

på järnväg och tjänster kring det 
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Trafikverkets  

FOI-inriktning 



5 

Forskningsbehov inom området planering av 

kapacitet och tjänster kring det på järnväg 

Trafikleda 
och trafik-
informera 



6 

The Business Model Canvas 



7 

Forskningsbehov inom området planering av 

kapacitet och tjänster kring det på järnväg 

Trafikleda 
och trafik-
informera 

FOI-behov:  
Driva FOI för att utveckla hur Trafikverket skapar en 

tjänst med högre värde 

FOI-behov:  
Driva FOI för att 
skapa förståelse 

för utfallet av 
levererade 

tjänster 
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Forskningsbehov inom området planering av 

kapacitet och tjänster kring det på järnväg 

Trafikleda 
och trafik-
informera 

FOI-behov:  
Driva FOI för att utveckla hur Trafikverket skapar en 

tjänst med högre värde 

FOI-behov:  
Driva FOI för att 
skapa förståelse 

för utfallet av 
levererade tjänster 

Morgondagens 
konstruktionsregler  

Utvärdering av 
produktionsplanen 

Ny 
kapacitetstilldelnings

modell och process 

Kapacitetstilldelning 
med stöd av 

informationsutvinning 

Planering av 
trafikinformation 

Effektsamband 

Rangering och 
sidotjänster 
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Grupparbete, innehåll och upplägg  

 
1) Reflektioner om förmiddagens scanning av pågående 

KAJT Foi samt Trafikverkets redovisning av Foi behov och 

inriktning. Vilka delar ger störst Foi nytta? Vilka delar 

behöver inte Foi?  

 

 

2)Vilka ”kompetensområden” (t ex Big data, digitalisering, 

AI) ser ni att bör kunna adderas i ny forskning?  

 

 

3a) Ta fram frågor/problem som ni tänker att forskningen 

skulle kunna besvara/lösa.  

 

3b) Gruppera frågor/problem i fokusområden  

 

 

4)  Vilka konkreta projekt kan ni beskriva på rubriknivå?  
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2a) Vilka ”kompetensområden” (t ex Big data, digitalisering, AI) ser ni 

att bör kunna adderas i ny forskning? 

 Trafikslags- 
och logistik-
kompetens 

Störningshantering 

Automatisering 

Processutveckling 

Nyttoekonomen/-
ingenjören 

Processutveckling 

Järnvägs-
kompetens 

Human tech 
> Hi tech 
Robusthet. 
Säkerhet. 

Simulering 

Beslutsstöd och 
bättre helhetstänk. 

Beteendevetenskap 
Förståelse för 
organisations-
strukturer 

”Big data!” 
Nya besluts-
underlag  

Samverkan VR-
teknik 
Gemensam läges-
bild. Möjlighet till 
fler parter ger 
bättre beslut 

Digitalisering 
Insamling av data 
från fordon i trafik. 
Realtidsinfo direkt i  
enheter. 

Sensorteknologi 
Snabbare, billigare 
avläsning av 
tillstånd. 

Automation 
Mindre operativ 
körning/ styrning. 
Mer strategiskt dito. 

Affärstänk, 
kundnytta, 
kundkännedom 
Säkra järnvägens 
roll i samhället. Affärsmässighet 

Öka förståelsen 
kundbehov. 

Affärstänk, 
kundnytta, 
kundkännedom 
Säkra järnvägens 
roll i samhället. 

Kommunikation 

Integration 

Optimering 

Säkerhet 
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3) och 4) Konkreta projektidéer utifrån frågor/problem 
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Vad Trafikverket gör med resultatet 

 

• Trafikverket och KAJT tar med resultatet in i arbetet med 

inriktningsdiskussioner för kommande Foi. 

 


