Trafikverket_6

Exjobb
Koordinering av trafikpåverkande åtgärder med fokus på framkomlighet.
To coordinate development processes in parallell railway project organizations
Bakgrundsinformation
Som många större organisationer finns det i Trafikverket tendenser till stuprörstänkande. Fokus är
ibland på att uppnå resultat utifrån den egna gruppens intressen snarare än helheten. Inom arbetet
med koordinering av trafikpåverkande åtgärder så arbetar vi på tvärs genom hela Trafikverket och
med externa parter och behöver då ofta ha en bra förståelse av de olika intressenternas drivkrafter
för att hitta en gemensam väg framåt.

Arbetsuppgift och förväntat resultat
Syftet är att förstå vad som driver de olika intressenterna inom grupperna: ekonomiska-,
projekttekniska-, resursmässiga- och trafikala intressenter. Detta för att kunna ge förslag på hur
arbetet med koordinering av trafikpåverkande åtgärder kan förbättras.
Arbetet kommer att bestå av att genomföra en bred intressentanalys för att sedan utifrån befintliga
teorier kunna ge förslag på hur arbetet med koordinering av trafikpåverkande åtgäder kan
förbättras, med fokus på framkomlighet.
Metod: Samhällsvetenskapliga metoder och teorier

Uppdragsgivare
Det är Trafikverkets uppgift att se till att våra vägar är framkomliga, att tågen kommer i tid och att
trafikinformationen är aktuell – och att alla resor och transporter sker så säkert som möjligt och
med minsta möjliga miljöpåverkan.
Genom allt detta kan vi bidra till ett tillgängligt Sverige som skapar förutsättningar för tillväxt och
välfärd som utvecklar samhället. Regioner kan utvidgas när arbetspendlingen fungerar. Både
stadsmiljöer och landsbygd kan utvecklas när transportmöjligheterna är anpassade till människors
behov. Näringslivets transporter blir effektivare när vi utnyttjar alla trafikslag tillsammans.

Behov

Omfattning: Arbetet kan göras av 1 eller 2 personer
30 HP = 20 veckor civilingenjör
15 HP = 10 veckor högskoleingenjör
• Genomförandeperiod: Våren 2019

Kontaktinformation
Vid frågor eller intresse kontakta: Joel Sultan, joel.sultan@trafikverket.se
010-123 49 37, 072-141 26 72

Examensarbeten och Master’s Thesis inom järnväg är möjliga att genomföra på valfri högskola
eller universitet. Gillar du något att uppslagen? Gör så här:
1) Identifiera en lämplig handledare på din högskola/ ditt universitet som vill ta sig an dig
och ditt valda ämne.
2) Hör sedan dig till kontaktpersonen på företaget som ligger bakom uppsatsförslaget.
Välkommen till en bransch under stark utveckling där hållbarhet och samhällsbyggnad står i fokus.

Om du är student på KTH; möjlig handledare
Sofia Ritzén ritzen@kth.se

