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Digitalisering  
– vägen framåt för 
transportbranschen
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I tider av osäkerhet är fungerande 
transporter och distributionskedjor 
viktigare än någonsin. Inom 
transportbranschen pågår en 
genomgripande digitalisering och 
automatisering som ska säkerställa 
effektiva och hållbara transporter – 
detta kan även bli din väg framåt. Vi 
berättar hur.

Väl fungerande, smarta, och hållbara transporter behövs för att 
flytta både människor och varor säkert och sömlöst. Resandet ökar 
allt mer och därmed även kraven på företagen som driftar trafiken. 
Resenärerna väntar sig både en mycket hög säkerhet och en 
sömlös transport.
 
Det är först när trafiken stannar som vi inser hur beroende vi är 
av att allt rullar som vanligt. Om kollektivtrafiken inte fungerar 
blir det svårt att ta sig till jobbet eller skolan. När flyget ställs in 
hindras resenärer från att genomföra möten och affärer, eller en 
efterlängtad semesterresa försenas. Om distributionskanalerna för 
livsmedel och varor inte flyter riskerar sjukhus att bli utan medicin 
och butiker utan mat. 

Utan transporter på vägar, till sjöss och i luften stannar industrin 
och på sikt även ekonomin. En god infrastruktur, snabba, säkra, 
tillgängliga och hållbara transporter samt en effektiv logistik får 
samhället att fungera. Här är digitaliseringen ett hjälpmedel.
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Sverige ska vara bäst 
i världen
Digitaliseringen genomsyrar allt och transportsystemet framtida 
utveckling kommer i hög grad att påverkas av denna.

Sveriges regering har tagit fram en digitaliseringsstrategi där det 
övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter inom infrastrukturen, samt att 
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning i hela landet.

Automatisering 
 
Vi går mot en allt mer autonom värld med stort fokus på självkörande 
transportfordon och lastfartyg. Dessa kan ge ökad säkerhet jämlikhet 
och bekvämlighet, förbättrad effektivitet och tillgänglighet, samt mindre 
miljöpåverkan. Eftersom de inte är beroende av människor kan de även 
rulla längre perioder.

Uppkoppling
Internet of Things ⁽IoT) är en förutsättning för att utveckla smarta fordon. 
Uppkopplingen av fordon påverkar redan i dag våra transporter. Nya 
bilar har ofta många funktioner som går att styra via en app, och fordon 
med automatiserade funktioner har behov av uppkoppling. I takt med 
att nya fordon utrustas med avancerade sensorer som är kopplade 

till molnbaserade plattformar genereras stora mängder data. 
Dessa data kan omsättas i användbar information för att förbättra 
framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet samt minska de 
negativa effekterna av transporter, som miljö- och klimatpåverkan.
Denna utveckling sker för alla typer av fordon och trafik. 
Med hjälp av IoT går det att följa transporter, samt övervaka 
fuktighet och temperatur. Det skapar också möjligheter för 
hyr- och pooltjänster (sharing och pooling) såsom bilpooler och 
hyrcykelsystem, ”Mobility as a Service” (MaaS). Olika typer av 
tjänster kan också kopplas samman, exempelvis V2V- vehicle to 
vehicle eller V2I - vehicle to infrastructure och kollektivtrafiken kan 
effektiviseras genom förbättrad reseplanering och information till 
kunderna. 

Tjänstefiering    
I stället för att köpa och äga fysiska varor blir det allt vanligare 
med hyr- och pooltjänster via digitala kanaler, exempelvis bilpool, 
hyrcykelsystem, gods- och hemleveranstjänster. Även tjänster för 
samåkning och delning av privata fordon växer stadigt. Målet är att 
skapa samordnade paket av tjänster som tillsammans ger en så god 
tillgänglighet att tjänsten kan konkurrera med en egen bil, eller cykel, 
samt öka hemleveranserna.
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Ett uppkopplat 
transportsystem  
– en möjliggörare
I ett uppkopplat transportsystem kan transport- och logistikföretagen 
med hjälp av digitiala verktyg samla in och analysera stora mängder 
av data. Digitala verktyg gör det möjligt att identifiera flaskhalsar 
och utvärdera alternativa vägar. Detta i sin tur ökar effektiviteten i 
verksamheten, ger djupare insikter inte bara om nuvarande kapacitet 
utan också framtida kapacitet och ökar punktligheten.

Digitalisera - med Orange Business 
Services vid din sida
Det finns idag ett ökat krav på att transport och logistikföretagen 
ska digitalisera och automatisera verksamheten för att stärka 
konkurrenskraften och öka säkerheten. 

Inom transport- och logistikområdet väntas IT-investeringarna år 
2020 öka med 3,3 procent. Störst tillväxt väntas ske inom inköp av 
molntjänster. 

Detta är inte så konstigt.

För det är nu, i kristider, som det visar sig vilka företag som 
har förberett sig bäst och anpassat sig till nya tekniker - som 
molnteknologi. Det är de framtidssäkrade företagen som står stadigt 
när det blåser som mest. 

Dessa företag kommer att snabbt kunna utnyttja möjligheten att 
skapa motståndskraftiga och katastrof-tåliga system som effektivt 
skyddar deras data och affärskänslig information. 

Men det kan vara svårt för IT-chefen att ensam hantera en 
digital övergång när fokus fortsatt måste vara på den egna 
kärnverksamheten – skönt då att det finns experter som kan 
ta verksamheten till nästa digitala nivå och hjälpa till med 
infrastrukturen.

Orange Business Services har lång erfarenhet av logistik- och 
transportbranschen och vi hjälper dig gärna med Molntjänster, 
Big Data, IT-säkerhet och IT-drift, – hör av dig till oss så kan vi 
tillsammans påbörja din resa mot en effektiv, hållbar och säker 
digitalisering. 
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Orange Business 
Services har erfarenhet 
av branschen
MTR Nordics AB driftar Stockholms tunnelbana och Stockholms 
pendeltåg, samt kör snabbtågstrafik mellan Göteborg och 
Stockholm. Detta ställer öga krav på säkerhet och tillgänglighet. 
Med ett ökat tågresande har verksamheten växt och kraven på 
en fungerande och felfri drift ökat. MTR sökte efter en stabil, 
flexibel och proaktiv IT-partner som kunde hantera de allt högre 
säkerhetskraven och stötta i den framtida utvecklingen. MTR har 
lagt över all sin infrastruktur till Orange Business Services plattform. 
Det innebär att Orange Business Services ansvarar för företagets IT-
drift medan MTR kan fokusera på proaktivt arbete och innovation.

Det norska och statligt ägda företaget Bane NOR ansvarar för 
planering, utveckling, administration, drift och underhåll av Norges 
nationella järnvägsnät. Orange Business Services ansvarar för all 
drift av det norska järnvägskontrollsystemet vilket ställer mycket 
höga krav på både expertis, säkerhet och punktlighet.
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Har du också ett behov 
av en flexibel och säker 
lösning för dina finansiella 
tjänster?
Orange Business Services är experter på IT-infrastruktur. Vi jobbar nära 
våra kunder och levererar fullt managerade lösningar 24/7 som skapar 
affärsvärde och tillgodoser kundernas högt ställda krav.

Vår verksamhet opererar dygnet runt och säkerställer leverans till svensk 
infrastruktur och näringsliv, något som idag är viktigare än någonsin. Om 
ditt företag, eller organisation står inför digitala utmaningar är vi redo att 
hjälpa dig oavsett om du driver en privat eller en offentlig verksamhet.

Molntjänster
Oavsett om molnet är nytt för dig eller om du redan har påbörjat 
din flytt till molnet har vi en modell som kan hjälpa dig. Vi finns där 
under hela din molnresa; från analys, till infrastruktur och slutligen 
drift och support. Allt för att du på ett säkert och kostnadseffektivt 
sätt ska få ut det bästa av molnet och kunna fokusera på din 
verksamhet och nå dina affärsmål.

Big data
Vi vet också att det finns ett stort behov bland finansiella företag 
att nyttja sin data och omvandla den till intelligent och värdefull 
information. Våra experter samlar in din data, samt lagrar och 
analyserar den så att du kan ta fram nya innovativa digitala tjänster 
och fortsätta vara relevant på marknaden även i framtiden.

IT-säkerhet
Extern och intern skadlig aktivitet samt oavsiktliga åtgärder utgör 
allvarlig affärsrisk när företag är beroende av sin data. Vi ser till att 
säkerheten är på plats under hela dataresan.


