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Program Projekt- och resultatkonferens 28 oktober 

10.00-10.15 Gemensam inledning och presentation av nya projekt - Camilla Byström/Bodil Sandén

10.15-11.45

Session 1 - Stefan Uppenberg/Lisa 
Johnsson

Session 2 - Gunnar Johansson/Bodil 
Sandén

Session 3 - Beatrice Hällås/Camilla 
Byström

Session 4 - Hawzheen Karim/Fredrick 
Lekarp

Session 5 - Johan Nyström/Hans 
Björkman

Klimatförändringars påverkan på säkerhet 
och funktion hos befintlig och framtida 
infrastruktur

Byggautomation - Armering Affärslogik klimat och resurseffektiva 
logiksystem för masshantering

Detektion av spårskador i järnväg -
Tågbaserade fältprov av prototyp 

Upphandling för innovation

Wavebreaker - verifiering innovativ 
bullerdämpare 

Campus2030 DigiRoad Simulering av utläggning 
och packning av obundna material i 
vägproduktion

DMrail - digitalisering av underhåll för 
en hållbar järnvägsinfrastruktur 

Införandet av Digital 
Vinterväglagsinformation för Effektiv 
och Hållbar Kommunal 
Vinterväghållning

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar 
trafikmiljö

iBridge - Digitala och uppkopplade 
broar för en effektiv och intelligent 
förvaltning

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger 
möjlighet att i förväg prova 
infrastruktur 

Effektivare underhåll av befintliga broar 
med digitala tvillingar 

Tåginducerade vibrationer i 
byggnader - testfundament för 
utvärdering av jord-struktur 
interaktion 

11.45-12.45 Lunch

12.45-14.15

Session 6 - Stefan Uppenberg/Fredrick 
Lekarp

Session 7 - Gunnar Johansson/Hans 
Björkman

Session 8 - Beatrice Hällås/Lisa 
Johnsson

Session 9 - Hawzheen Karim/Bodil 
Sandén

Session 10 Johan Nyström/Camilla 
Byström

LifeExt2-Implementation Smart flöde av tillgångsinformation 
- SmartFlow

Lösningar för snabbare utveckling av 
Skogsbilvägar

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk 
vintervägdrift

Optimalt underhåll av 
varmförzinkade stålkonstruktioner

Kvantifiering av barriäreffekter av 
transportinfrastruktur

TACK - Tunnlar Automatisk spriCK
Övervakning genom 
Maskininlärning 

Mot en klimatneutralt och 
resurseffektiv markstabilisering 
tillsatsmedel

LIVAR - Livslängdsoptimering av räler Mätbara klimatkrav i upphandling 
för ett hållbart byggande fokus 
anläggningsmaskiner

Växel med vertikalt rörlig korsningsspets 
för spårburen stadstrafik 

Kvalitetskontroll av 
markstabilisering med elektrisk 
resistivitetstomografi 

ReRail- Nytt resurseffektivt 
rälssystem

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av 
bergbultar i infrastrukturprojekt och 
gruvindustri

14.15-14.30 Gemensamt avslut (Camilla)

Zoom-länkar till de olika mötesdelarna distribueras senast dagen innan konferensen. 


