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Agenda

• Om projektet 
• Varför, vad är behovet?
• Vad är Smart mobil reseguide?
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Smart mobil reseguide

• VINNOVA – en statligt myndighet för att stödja 
forskning och innovation för hållbar tillväxt.

• Projektet ”Smart Mobil Reseguide” syftar till att: 
• konkretisera och demonstrera en idé för ny tjänsteplattform, 
• för att påskynda utvecklingen av produkter och tjänster inom 

transportområdet. 
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Parterna i projektet

• Blekinge Tekniska Högskola
• Saab / Combitech
• Eniro
• Idevio
• Info24
• SL - Storstockholms Lokaltrafik
• Vägverket Region Stockholm
• WSP
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Projektmål

Resultatet är att beskriva informationsbehov, 
affärsmodell och ta fram en demonstration av en smart 
mobil reseguide. Klart november 2008. 

Den smarta mobila reseguiden ska kunna presenteras 
på världskongressen ITS2009 i Sverige. 
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Varför – vad är behovet

• Situationsanpassad information för att ta smarta 
beslut t.ex. få fler att resa kollektivt.

• Kunskap att jämföra
• Samlad information
• Positionerad information
• Personliga preferenser
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Användarens behov

?
Anpassad information:
var jag är
vad jag ska göra
vem jag är

vilken info är tillgänglig
bästa tillgängliga 
kommunikation



8

Vad är smart mobil reseguide?
Ett mobilt hjälpmedel som ger individen tillgång till 

personlig och situationsanpassad information 
när man förflyttar sig i trafiksystemet så att man 
smart och därmed tidseffektivt kan utföra olika 

ärenden i den komplexa vardagen. 

Den smarta mobila reseguiden använder alltid 
den bästa tillgängliga kommunikationen 

i aktuell situation för att utbyta information 
med omgivningen
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Demonstration - enkel skiss
Tjänsteplattform

SL

Eniro

VV

??

SMR webb

Presentation och 
interaktion

Affärs- 
regler

Sömlös kommunikation

Kartmotor
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Användarprofilerna
Vera Dr Smith

Emilie
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Scenario

Kartan är scenen 
Att göra/kalendern (context)
Point-of-interest
Smarta förslag beroende på profil
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Smarta förslag beroende på profil

Pusha smarta ”tips” till användaren genom att filtrera 
information 

• Personliga val
• Var du är och vart du ska
• Kalendern/Att-göra listan

Ge rätt information i rätt situation och inte mer än det 
som behövs
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Om Smart mobil reseguide
Smart mobil reseguide är ett utvecklingsprojekt.

Smart mobil reseguide ska bli en tjänstplattform som ger 
användaren tillgång till olika informationstjänster 

på ett flexibelt sätt. 

Via reseguiden får användaren information som presenteras 
utifrån var man befinner sig och personliga val dvs

rätt information presenteras på rätt sätt i rätt situation. 

Värdeorden är positionerad, personlig, tillgänglig och alltid aktuell.
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Tack!
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