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Klimator förlänger kontrakt med ledande europeisk underleverantör 
till fordonsindustrin 
 

Klimator mottog i augusti förra året en order från en ledande europeisk underleverantör till fordonsindustrin. 
Ordern omfattade en utvärdering av tjänsten Road Condition Data (RCD) under vintern 2021/2022 i ett 
projekt där ett tiotal insignaler kombinerades för friktionsestimering. Den nya ordern är en förlängning på 
ytterligare ett år, fram t o m april 2023, med ett kontraktsvärde som uppgår till 21 000 Euro. Syftet med 
förlängningen är en fortsatt utvecklingen med ett reducerat antal insignaler där Klimators Road Condition 
Data utgör en av två insignaler.  

 

”Vi är väldigt glada och stolta över denna förlängning då det är ett kvitto på att vår kund har funnit Road 
Condition Data och den data vi genererar mycket värdefull. Att de väljer att fortsätta samarbetet med oss, i 
syftet att skala bort de övriga signalerna och enbart behålla Klimators insignal samt deras egna signal från däck, 
tyder på att vår data håller den höga kvalitet som de efterfrågar. Det kanske mest uppmuntrande är att man ser 
värdet och vikten av information genererad bortom fordonets sensorer, för att därmed skapa proaktiv säkerhet 
och tryggare bilister. Utöver detta har vi haft möjlighet att i ett tätt samarbete fördjupa en ömsesidig kunskap 
kopplat till flertalet applikationsområden.”, säger Viktoria Bogren, Head of Business Area Automotive hos 
Klimator. 

 

Om Road Condition Data  

Road Condition Data (RCD) är en Data-as-a-Service-plattform som aggregerar data från en mängd olika källor 
och bearbetar denna med avancerade klimatmodeller för att ge förädlad information om vägväder, både i 
realtid och i framtidsprognoser. Denna högupplösta information gör det möjligt för aktörer inom 
fordonsindustrin att öka tillgängligheten av avancerade förarstödssystem och självkörande teknologi.  
 

  
För ytterligare information  

Patrik Simson, VD Klimator  
E-post: patrik.simson@klimator.se  
Telefon: +46 (0) 70 283 77 65  

 

 

Om Klimator 
Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade 
innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 
18 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. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom 
uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj. 

 


