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• Trafikverkets tredje omvärldsanalys (2010, 2014)
• Trender i samhället, transportsystemet och i den 

offentliga förvaltningen samt analys med vägval 
och kritiska frågeställningar

• Underlag till kommande inriktningsplanering
• Stimulera till en diskussion om framtidsfrågor
• Uttrycker inte ledningsgruppens eller styrelsens viljeinriktning

Trender i transportsystemet
Trafikverkets omvärldsanalys 2018
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Fem megatrender som förändrar samhället

Digitaliseringens effekter 
genomsyrar allt

Breddat hållbarhetsfokus 
samt ökad kraft i 

energiomställningen

Fler bor i växande 
stadsregioner med ökande 

skillnader i livsstilar

En alltmer 
tjänstebaserad 

ekonomi i en osäker 
global utveckling

Ökat fokus 
på samhällssäkerhet 

och sårbarhet
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• Internet of Things växer kraftigt
• AI och automation slår igenom på bred front
• Nya affärsmodeller, plattformskamp och 

innovationsjakt
• Delningsekonomin tar fart
• Ett förändrat kommunikationslandskap
• Människor och verksamheter blir mer 

platsoberoende

Digitaliseringens effekter genomsyrar allt
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Fem trender i transportsystemet

Ett alltmer digitalt baserat 
och automatiserat 
transportsystem

Kraven på fossilfrihet 
och minskade 
utsläpp skärps

Fortsatt tryck på hög 
tillgänglighet och goda 
transportmöjligheter

Transportsystemet 
integreras alltmer i 

samhällsutvecklingen

Ökade krav på 
samhällssäkerhet och 

robusta transportsystem
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• Automatiseringen och AI utvecklar 
transportsystemet

• På väg mot säkrare vägtrafik och ökad trängsel?
• Informationsflödet i transportsystemet ökar
• Nya digitala tjänster skapar det ”femte 

trafikslaget” och resfri tillgänglighet

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat 
transportsystem
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Källa: Deloitte University Press
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• Det nya signalsystemet ERTMS 
skapar en plattform för moderniseringen

• Digitalisering bidrar till ett effektivare underhåll, med 
sensorer för datainsamling och kraftfulla 
analysverktyg

• Kompetensfrågan är avgörande för digitaliseringen 
av järnvägen

• Järnvägen är ett integrerat system och många nya 
lösningar måste hänga ihop i hela Europa. En stor 
del av detta arbete koncentreras i EU:s 
forskningsprojekt Shift2Rail, där Trafikverket är aktivt

Digitalisering järnväg
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Verklighetslabb digital järnväg 

Regelverk

Organisation

Individ

Teknik

Processer och arbetssätt 
Styrande och stödjande dokument

Avtal och kontrakt

Förvaltnings- och projektorganisation
Användargrupper

Webbplats (trafikverket.se)
Projektportal för samverkansprojekt med branschen

Externa arbetsrum för branschsamverkan
Digital tvilling Malmbanan
Provplatser i anläggningen

it-lösning för hantering av branschinformation (SmartFlow)

Förvaltnings- och projektroller
Användarroller

Verklighetslabb
digital järnväg
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• Starka drivkrafter för ökande transporter – ekonomi, demografi, teknikutveckling….
• Teknikutvecklingen skapar förutsättningar för att förbättra transporter i de flesta 

avseenden – kostnad, tid, energiåtgång, miljöpåverkan, säkerhet
• Samtliga trafikslag har potential att utvecklas och kommer att spela en viktig roll i 

framtidens transportsystem
• Järnvägen är ett överlägset alternativ för vissa godstransporter liksom för 

persontransporter i starka pendlingsstråk.
• Störst potential för bilar och lastbilar => den relativa konkurrenskraften gentemot 

övriga trafikslag ökar ytterligare
• Infrastrukturen långlivad men ändras långsamt => förhållandevis liten påverkan på 

trafiken i stort
• Andra faktorer som skatter, avgifter m.m. kan ändras snabbt och ha stor påverkan på 

efterfrågan på transporter

Övergripande analys – trender i Transportsystemet
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• Regionförstoring eller koncentration?
• Bejaka vägtrafiken eller begränsa rörligheten?
• Hur hantera fördelningspolitiska risker om styrmedel används för att kraftigt höja 

körkostnader?
• Ökat beroende av digitala system kan öka risken för störningar
• Hur balansera positiva och negativa aspekter av ökad automation – förbättrad 

trafiksäkerhet men ökad efterfrågan och trängsel?
• Ska självkörande fordon introduceras i hela vägsystemet eller bara i vissa zoner?
• I vilken utsträckning ska infrastrukturen digitaliseras? 
• Kommer allt effektivare plattformar för delade resurser att minska eller driva på 

efterfrågan på transporter? 

Urval av vägval och kritiska frågeställningar


