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Intelligent Infrastruktur sedan 1993

Tycker du att ITS verkar vara en bra idé? Infracontrol har skapat lösningar för intelligent
infrastruktur sedan 1993. Det har vi gjort i nära samarbete med användarna och det har gett
oss en unik erfarenhet och en mängd olika lösningar att erbjuda. En viktig framgångsfaktor har
varit vårt fabrikatsoberoende.
- Som man hör på vårt namn så startades Infracontrol med idén att kunna ta kontroll över infrastrukturen,
berättar Johan Höglund, VD för Infracontrol. Med system från industriautomation kunde anläggningar som
trafiktunnlar, broar och spåranläggningar styras och övervakas på ett helt nytt sätt.
Vi var pionjärer inom det område som nu kallas ITS, och vi har fortfarande kvar vår ledande position.
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Pionjärer inom ITS
Du har säkert hört om ITS tidigare, informationssystem i trafiken som ger minskad miljöpåverkan,
bättre framkomlighet och högre säkerhet. Men även om man nu ser dessa lösningar mer och mer
ute i trafiken så är själva tanken inte helt ny:
- Som man hör på vårt namn så startades Infracontrol med idén att kunna ta kontroll över
infrastrukturen, berättar Johan Höglund, VD för Infracontrol. Med system från industriautomation
kunde anläggningar som trafiktunnlar, broar och spåranläggningar styras och övervakas på ett helt
nytt sätt. Vi var pionjärer inom det område som nu kallas ITS, och vi har fortfarande kvar vår
ledande position.
En av nycklarna till framgångarna var ett nära samarbete med användarna. Istället för att låta
tekniken styra har man alltid utgått från användarnas behov och förutsättningar och skapat enkla
och intuitiva användarfunktioner. En annan framgångsfaktor var att se till att vara
fabrikatsoberoende:
- Som beställare kommer man med tiden att bli ägare till en väldig massa olika system, oavsett om
man vill eller inte. säger Johan Höglund. Då måste man kunna samla ihop alla system och all
information i en fabrikatsoberoende plattform. Då skapar man också friheten att kunna upphandla
vilka system som helst utan att tappa kontrollen.
Infracontrol har levererat merparten av ITS-lösningarna i västra Sverige och lade redan 1994
grunden till den centrala tekniska plattformen CSS, som används på Trafikverkets
trafikledningscentral i Göteborg. 2009 fick Infracontrol även huvudansvaret för utveckling och
underhåll av motsvarande system, CTS, på trafikledningscentralen Trafik Stockholm.

Kort om Infracontrol
Infracontrol startades 1993 som en oberoende systemintegratör, specialiserad inom IT för
infrastruktur. Tillsammans med våra kunder har vi sedan dess skapat en mer och mer Intelligent
Infrastruktur ™ som förenklar vardagen för oss alla. Våra kunder är främst offentliga beställare
inom stat och kommun. Företaget omsätter idag ca 50 MSEK/år, sysselsätter 25 personer och har
kontor i Göteborg, Stockholm och Oslo.
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Vi skapar ett bättre fungerande samhälle med mer användarvänliga, nyttigare och smartare ITlösningar. Med vår speciella inriktning på användbarhet ser vi till att tekniken utnyttjas för att
hjälpa människan istället för tvärtom som det ofta är. Resultatet blir användarvänliga stödsystem
som leder till höjd säkerhet, minskad energiförbrukning, förbättrad arbetsmiljö och bättre
utnyttjande av investeringar.
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