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Introduktion till Tietomekka

• Finskt mjukvarubolag grundat 1988

• Huvudsaklig produkt: administrations- och 
rapporteringssystemet AUTORI

• Kunderna finns inom infrakstrukturunderhåll

• Finlands fyra största vägmarkeringsbolag 
använder AUTORI



• Motsvarande service för driftskontrakt 
utvecklades för att passa vägmarkerin-
garnas funktionskontrakt

• För bruk ute på vägarna i både PC och 
mobil

• Service har f.n. ca 120 användare

AUTORI för funktionskontrakt



AUTORI service

Webapplikation

Mobilapplikation

Cloud-lösning
som 

presenterar,
processar,

och flyttar data

Extern datainsamling

Gränssnitt till andra system



Digitaliserad vägmarkeringsprocess

• Mätning av märkningskvalitet
• Förbered märkningsplan
• Leverera planen för vägen till anställda
• Jämförelserapport över kvalitet, 

kvalitetsbrister och gjorda märkningart

• Märkningsplan på kartan och i 
listform

• Automatiserad kontroll över var 
märkning skall ske

• t

• Automatics samlar in 
märknings- och 
positionsinformation

• Realtidsövervakning av 
märkningsmaskinerna

• Samarbete med 
asfalteringsentreprenörer

• Arbetssäkerhetsrapportering
• t

Cloud-lösning
som 

presenterar,
processar,

och flyttar data



Exempel – rapportera utförda märkningar



Exempel – automatiserad kontroll över var märkning 
skall utföras 

• Listan visar planerade märkningsjobb
• Fält som följer märkningsarbetet och även flyttar till 

nästa objekt
• Rutan med nästa objekt visar avståndet till nästa 

märkningsplats samt vilken längd som skall märkas



Exempel – verktyg för att administrera mindre 
märkningsarbeten



Vad är Harja-databasen?

HARJA är finska trafikverkets system för uppföljning av underhåll 
inom alla infrastrukturområden (väg, vatten, spår) och kontrakt samt 
för att hantera feedback.



Vad är målet med Harja?

HARJA möjliggör för olika parter 
inom vägunderhållet (Trafikverket, 
NTM-centraler, entreprenörer, 
konsulter) att arbeta tillsammans 
och belysa frågor på ett sätt som 
inte varit möjligt tidigare

Kartbaserade lägesbilder

Realtidsuppföljning av arbeten

Uppdatering av vägdatasen

Meddelanden från vägtrafikcentret

Information om förmän

Kostnadshantering



Entrprenörens 
egna system

Konsulter som 
övervakar 

underhållet

Övervakning 
från 

myndigheterna

Feedback från 
trafikanter

• Datainsamling
• Visualisering
• Kartbaserad 
datahantering

• Realtidsuppföljning

Vad betyder Harja för vägmarkeringskontrakt?



• Möjlighet att söka på kontrakt och 
position

• Skicka schemaförändringar

• Övervaka asfalteringskontrakt och 
eventuella schemaförändringar

• Skicka realtidsinformation till 
maskinoperatörerna

• Skapa och skickar 
arbetssäkerhetsrapporter

• Skapa och skickar kvalitetsdata

• Updatera nationella vägdatabasen

Vad betyder Harja för vägmarkeringskontrakt?



Nytt vägdatasystem och service

• Uppdatering av nuvarande vägdatabas

• Realtidsinformation

• Ny data

• Positions- och kartuppgifter

• Automatiserade processer

• Användarvänligt

• Öppen data och öppna gränssnitt

• Modulbaserat och skalbart

• Användbart under kommande 20år

Varför?

oÖka marknadsbaserade 
transporttjänster
oÖka digitaliseringen inom 
transportsektorn
oStyra, leda och kontrollera 
trafiknätet
oSociala mål

Vägmarkeringsinnehåll

oTyp av markering
oMaterial
oMått
oKvalitet
oVibrationsmärkning



Tack för att ni lyssnade!
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