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Klimator etablerar verksamhet i Finland genom partnerskap med
Autori
Klimator har ingått ett partnerskap med Autori, en ledande aktör inom digitala tjänster för vägunderhåll i
Finland. Autori kommer distribuera Klimators tjänst, Road Status Information (RSI), till finska myndigheter
och vägentreprenörer, och därmed möjliggöra en mer effektiv och miljövänlig vinterväghållning längs finska
vägar. Autori har ingått ett första pilotprojekt med en större kund avseende Road Status Information.
Ambitionen från såväl Klimator som Autori är fördjupade partnerskap med gemensamma lösningar som ger
mervärde åt fler kunder i såväl Sverige som Finland.
”Ett stort och viktigt steg för Klimator att etablera ytterligare länder för våra väglagsprognoser och vår Saaslösning RSI och få växa vidare med en av Finlands starkaste aktörer som vår partner. Finland är en intressant
marknad där både kommuner och myndigheter visar stort intresse för alla möjligheter i vår programvara för att
både spara resurser och bidra till en smart klimatomställning.”, säger Emil Danielsson, affärsområdesansvarig
för Winter Maintenance hos Klimator.
”Autoris samarbete med Klimator medför att vi kan erbjuda våra kunder i Finland än ännu mer mångsidig och
konkurrenskraftig produkt, som möjliggör ytterligare effektivitet, kvalitet och miljövänlighet i driftkontrakten.
Vår målsättning är att expandera till andra nordiska länder och vi har redan tagit de första stegen för att uppnå
detta i Sverige. Klimator har åtskilliga kunder och kontakter i Norden, med vars hjälp våra expansionsmål kan
uppnås än snabbare.”, säger Keijo Pulkkinen, VD Autori.

Om Road Status Information
Tjänsten Road Status Information (RSI) är en digital Software as a Service-tjänst som samlar in data från en
mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta
väglagsprognoser. Dessa prognoser gör det möjligt för vinterentreprenörer att fatta kritiska beslut om när, var
och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Inom vinterväghållning ligger det ett
stort fokus på förebyggande åtgärder. Road Status Information ger sammanvägda prognoser med mycket hög
detaljgrad vilket underlättar för vinterentreprenörer att planera och effektivisera sitt arbete. Det innebär i
förlängningen kostnadsbesparingar på upp till 30 procent, ett minskat klimatavtryck genom reducerad saltning
och säkrare vägar att färdas på.

Om Autori
Autori är en finsk leverantör av programvara och informationstjänster för underhåll av vägar och gator. Bolaget
grundades 1988 och arbetar idag tillsammans med myndigheter, entreprenörer och konsulter inom väg- och
gatuunderhåll i såväl Finland som Sverige. Några exempel på kunder till Autori är AFRY, YIT, NCC, Skanska,
Svevia och Peab.
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Om Klimator
Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi.
Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data som med hög precision kan
göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin Ahead som i
realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka
tillgängligheten av självkörande funktioner.

