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Det här är Predictive Movement

1. Konkurrensneutral och icke-kommresiell samverkansplats - finansieras med 
offentliga medel och användaravgifter

2. Både gods och människor - båda stora samhällsutmaningar
3. Både landsbygder och storstäder - vi börjar där det är minst komplext
4. Använder ny teknik - öppen källkod, öppen data, delar data och AI



Pilotprojekt pågår

Predictive Movement har beviljats 
finansiering från Vinnova, Trafikverket 
och Region Norrbotten för att bygga en 
pilot av plattformen. Detta sker i 
samarbete med Region Norrbotten och 
kommunerna Ljusdal, Pajala, Arjeplog 
och Västervik – samt med transportörer 
och andra aktörer inom paketleveranser i 
berörda områden. 



När aktörer delar data kan PM räkna ut vilka 
rutter som är optimala för att hämta upp och 
lämna alla paket och människor så effektivt som 
möjligt. 

Resultatet blir bättre service, högre beläggning 
och framför allt - mindre miljöpåverkan.

Så här fungerar Predictive Movement

Paket och människor

Bilar och fordon

Presenter
Presentation Notes
•       Datadelning  Ingen plattform fungerar utan data, vi måste säkerställa att data finns tillgänglig, PM visar tydligt behovet av data. Vi har gjort en 1a test av plattformen internt  nu och i november testar vi den i Ljusdal, vi ser nu vilken data som behövs. PM är en datadriven lösning där bara de nödvändiga data som krävs för att lösa specifik leverans används och där all data bibehåller sin egen sekretess. PM sätter upp strukturer där data kan delas mellan aktörerna i realtid.Datadelning Data Inget kommer gå om vi säkerställer var data måste finnas tillgänlig 



Genom att analysera mönster så lär sig vårt AI 
att förutse både transportbehov och tillgängliga 
transporter. 

Det innebär att effekten av Predictive 
Movement blir bättre och bättre med tiden.

Paket och människor

Bilar och fordon

Så här fungerar Predictive Movement



som medverkar till att de transportpolitiska målen uppnås.

Övergripande mål
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Funktionsmål
ge alla en grundläggande tillgänglighet genom datadelning 
Hänsynsmålet
Minska växthusgasutsläppen genom samordning och samlastning.

PM som ideell förening
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Funktionsmålge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. HänsynsmåletKlimatmål: Växthusgasutsläppen från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010Datadelning  Ingen plattform fungerar utan data, vi måste säkerställa att data finns tillgänglig, PM visar tydligt behovet av data. Vi har gjort en 1a test av plattformen internt  nu och i november testar vi den i Ljusdal, vi ser nu vilken data som behövs. PM är en datadriven lösning där bara de nödvändiga data som krävs för att lösa specifik leverans används och där all data bibehåller sin egen sekretess. PM sätter upp strukturer där data kan delas mellan aktörerna i realtid.Datadelning Data Inget kommer gå om vi säkerställer var data måste finnas tillgänlig 



PM som ByaMaaS

Paketboxar – samordning trafik till/från paketboxar
Närtrafik – samordnade transporter från byar till kollektivtrafiknoder
Lokal mat till dörren/box



PM &
paketboxar
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PM &
Närtrafik



PM &
ekomat

Noah 

Hushållnings-
sällskapet Norr

Ltu

Svensk hemleverans

Tillsammans vill vi:
Stödja lokala ekologiska 
matproducenter, 
primärproducenter och andra 
företag som jobbar med lokal 
ekologisk mat att få en ekologisk 
kedja från produktion till levererad 
vara, en fullt ut hållbar 
produktionskedja



0 - Innan den 
digitala
utvecklingen
A.Ingen digital 

användning.
B.Samverkan / 

delar information 
över
organisationsgräns
er

C.Människor gav
människor
information de 
hade behov av.

1 - Under den 
digitala 
utvecklingen
A.Centralisering, 

användande och 
ägande

B.Samverkan / 
delar data inom 
organisationsgräns
er

C.Systemen ger 
information som 
människan ber om

2 - Idag – de stora 
techbolagen
A.Decentralisering i 

användande, 
centralisering i 
ägande.

B.Techbolagen 
skapar samverkan. 
Delar data till 
techbolagen.

C.Systemen ger 
information som 
människan har 
behov av.

3 - Idag - Digital 
samverkan
A.Decentralisering i 

både användande 
och ägande.

B.Open source 
plattformar skapar 
samverkan. Delar 
data utan att 
lämna ifrån sig 
den   

C.Systemen ger 
information som 
människan har 
behov av.

Digitalisering av samhället – ”Digital first” modell från forskningsämnet informationssystem

Åh! Ska du åka till 
J okkmokk, skulle 
du  kunna ta med 
mitt paket, tack?

Självklart!



1. Transporttjänster i glesbygd får bättre förutsättningar

2. Möjliggör samlastning och samåkning

3. Trafikrörelserna optimeras för alla, istället för att suboptimeras för enskilda

4. Öppen källkod och öppna API:er

5. Förhindrar datainsamling som syftar till att skapa monopolmarknad

6. Större vinst för klimatet

Varför ideella föreningen Predictive 
Movement

Presenter
Presentation Notes
PM möjliggör samlastning och samåkning inom alla brancher. Tekniska lösningar ser till att inte matcha transporter som inte ska samordnas. Samlastning och samåkning gör så att trafiken minskas och där med utsläppen från transportbranschen. I storstaden kommer såväl människor som gods att kunna förflytta sig smidigare och snabbare, - klimatsmart och minskar trängseln. Det är viktigt att trafikrörelser optimeras för alla för att få fyllnadsgrad i lastbilar, bussar, mm. Det är även viktigt för utsläppen, då paketoperatörer idag jobbar utifrån sina egna organisationers hållbarhetsredovisningar. Det innebär att transporter till vissa ”för klimatdyra” orter dras in, istället för att samordna transporter till dessa orter får de enskilda företagen eller privatpersoner själva åka långa sträckor för att hämta paket, helt utan samordning.Öppen källkod är ett arbetssätt som är gynnsamt för bästa utvecklingen av plattformen, olika intresserade personer med unika kunskaper kan hjälpas åt att utveckla plattformen. De öppna API:erna kopplar samman befintliga appar hos transportbolag. Dvs transportbolag och kunder behöver inte lämna sin egen app för att kunna använda sig av PM. Predictive Movement är inte en produkt som ska säljas. Inriktning är att plattformen ska ägas gemensamt.PM är En datadriven lösning där bara de nödvändiga data som krävs för att lösa specifik leverans används och där all data bibehåller sin egen sekretess, vilket skapar ett fösta steg av tillit och förtroende bland aktörerna. Informationen som kommer från Predictive Movement kan användas av aktörer på marknaderna för transporttjänster, såsom godstransportörer, kollektivtrafiken eller taxi. Antingen för deras egen planering eller i appar där de säljer sina tjänster till konsumenten. Ja! Allt detta gör att vi får färre transporter med högre fyllnadsgrad och det är lika med mindre utsläpp.



Tack!
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Johanna, Ltu
Johanna.lindberg@ltu.se
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