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Hur tror du att mobilitets- 
arbetet ser ut om tio år? Var 
är din förhoppning att vi 
kommer att befinna oss?
Inom snar framtid förväntar vi oss 
att ha digitala tvillingar av våra 
samhällen, där vi kan lära och ta 
bättre beslut baserat på insam-
lade fakta och data. När vi ska 
resa kommer allt bli smidigare och 
lättare att planera utifrån infor-
mationen som finns att tillgå med 
digitala tvillingar. Detta kommer 
inte bara spara oss tid utan även 
optimera hur vi nyttjar jordens 
resurser i framtiden. 

De fysiska resorna kommer givet-
vis att fortsätta vara viktiga, men 
de digitala kommer bli ett bra 
komplement för att kunna skapa 
mer effektiv mobilitet framöver. Vi 
kommer förmodligen se en hybrid 
av digitala och fysiska resor där de 
fysiska är essentiella för männi-
skors mående, men där flertalet 
resor kan ersättas av digitala.  

I förändringen av världens resmön-
ster blir helheten viktig för mobi-
litetsarbetet framåt. Det krävs en 
pålitlig och välfungerande infra-
struktur, som tekniken möjliggör. 
Exempelvis krävs högre kapacitet 
att hantera stora datamängder 
för att vi ska kunna ha förarlösa 
fordon i framtiden. Då blir teknik 
som 5G och effektiva dataflöden 
en viktig förutsättning. I slutändan 
vill användarna ha en trygg och till-
förlitlig mobilitetslösning, som på 
ett säkert sätt tar dem från punkt 
A till punkt B. 

Har du något exempel på 
spännande projekt som 
Rejlers arbetar med inom 
mobilitet och infrastruktur?
Rejlers är och har varit en 
samhällsbyggare i 80 år. Vi är med 
och formar den infrastruktur som 

Det kommer att förenkla både 
arbetslivet och vardagen för 
många, samtidigt som vi möjliggör 
mer hållbara mobilitetslösningar. 

Om vi blickar ut globalt – 
Hur ser det ut i andra länder 
när det gäller mobilitet? 
Att arbeta och studera på distans 
minskar våra resor, både profes-
sionellt och privat. I framtiden 
måste vi kunna fortsätta arbeta 
lokalt, men samtidigt ha möjlighet 
att resa globalt – vilket den digi-
tala transformationen bidrar med. 
Ett mer lokalt mobilitetstänk där 
vi istället tänker, kommunicerar 
och reser med globala aktörer helt 
enkelt. Redan idag hjälper Rejlers 
företag med liknande mobilitets- 
lösningar, exempelvis där kunder 
har utspridda verksamheter  
i olika länder. 

För att läsa mer om Innovations-
företagens medlemmar och aktuella 
frågor inom branschen, besök vår 
hemsida på innovationsforetagen.se
Där går det även att läsa mer om Innovations- 
företagens råd och arbetsgrupper som samlar 
kraften från både arkitekt- och ingenjörs-
företag i gemensamma utmaningar och 
möjligheter.  

krävs för framtidens mobilitet-
slösningar. På Rejlers tror vi på 
konstant lärande som vår vikti-
gaste förmåga och mest värdefulla 
tillgång i arbetet mot att förvek-
liga vår vision ”Home of the learn-
ing minds”.

Rejlers har idag ett starkt fokus 
på den digitala transformationen, 
där ibland digitala tvillingar som 
bidrar till nya mobilitetslösningar. 
Många av våra kunder har anlägg-
ningar som är utspridda på stora 
områden. Med en digital tvilling 

kan vi hjälpa våra kunder visual-
isera olika anläggningsområden 
så att de kan utföra och utveckla 
arbetet digitalt – istället för att 
fysiskt behöva åka dit.

Sammanfattningsvis kan man 
säga att Rejlers bidrar som 
samhällsbyggare till den digitala 
och fysiska infrastrukturen som 
krävs för en modern mobilitet. Som 
exempelvis digital infrastruktur, 
laddinfrastruktur, järnväg – allt 
som vi ser möjliggör morgonda-
gens mobilitetslösningar. 
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att ha digitala 
tvillingar av 
våra samhällen, 
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och ta bättre 
beslut baserat på 
insamlade fakta 
och data.


