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E P I LO T ÄR E TT I N I T I ATI V S O M H AR TAG I TS AV T R AFI K V E R K E T och ett stort antal intressenter från
järnvägsbranschen. Detta initiativ har förväntats att skapa en plattform för branschsamverkan för
att effektivisera drift och underhåll för hela järnvägssystemet. Denna plattform har baserats på ett
koncept för informationslogistik samt dataanalys för diagnostik och prognostik relaterad till drift
och underhållsprocessen. Konceptet har kallats för eUnderhåll (eMaintenance) och är
framtaget av Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå tekniska universitet (LTU).
ePilots vision är att möjliggöra ett robust, motståndskraftigt och tillförlitligt järnvägssystem
som är attraktivt, säkert och effektivt.
ePilots syfte är att bidra till att följande effekter uppnås med hjälp av information och
informationsteknologi för drift och underhåll:
n Förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet
n Ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll

ePilots mål är att implementera relevanta forsknings- och utvecklingsresultat i järnvägstransportsystemet och därigenom bidra till förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet samt ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll genom att:
n Skapa ett branschgemensamt processorienterat arbetssätt
n Skapa en branschgemensam tjänsteorienterad IT-infrastruktur
som tillhandahåller beslutsstöd baserat på tillståndsdata
n Tillhandahålla informationsmaterial och sprida resultaten
i verksamheterna, i Sverige och ut i världen
n Tillhandahålla utbildningsmaterial samt tillhandahålla
utbildningstillfällen inom järnvägsbranschen i Sverige
n Senast under projektets tredje år ska resultaten från minst två
delprojekt kunna nyttjas inom andra delar i järnvägssektorn

Exekutiv sammanfattning

Exekutiv sammanfattning

Inom ramen för ePilot har 23 delprojekt genomförts. En
sammanfattad beskrivning av dessa delprojekt finns i avsnitt
6 i detta dokument. Projektet ePilot har pågått 2014-01-01
till 2016-12-31.
Vidare har ePilot bidragit till att ett utveckla tre nya
koncept, nämligen:
n Järnväg 4.0 (Railway 4.0) – som är det övergripande
ramverket som är utformat för att underlätta val av
koncept, angreppssätt, teknologier och metodologier som 		
syftar till utveckling av järnvägssystemet, nationellt och
internationellt.
n ePilot 2.0 – som syftar till att vidareutveckla resultat från 		
föregående arbeten med fokus på att implementera ett 		
processorienterat arbetssätt över organisation- och branschgränser 		
för förbättringsverksamhet.
n Testbädd järnväg (Testbed Railway) – som är en plattform för att 		
genomföra noggrann, transparent och replikerbar testning av vetenskapliga 		
teorier, beräkningsverktyg (t ex Big Data Analytics) och ny teknologi.
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Term

Beskrivning

Data

Med data avses i detta sammanhang obearbetat innehåll som genereras av en dataleverantör
(som t ex en sensor eller en människa)

Data mining

Betecknar verktyg för att söka efter mönster, samband och trender i datamängder. Verktygen
använder olika beräkningsmetoder i kombination med algoritmer för maskininlärning och
mönsterigenkänning hämtade från artificiell intelligens

eMaintenance

Med eMaintenance avses det område inom underhållsteknik som syftar till att tillhandahålla
beslutsstöd för underhållsprocessen genom tillämpning av avancerad InformationsTeknologi (IT)

Information

Med Information avses i detta sammanhang bearbetat innehåll av Data

Informationspart

Med Informationspart avses Projektpart som har beslutanderätt över användningen av det Data
eller den Information som lagrats för Informationspartens räkning i ett projekt.

Projektpart

Med Projektpart avses part som deltagit i projekt där information lagrats och/eller använts
i eMaintenance LAB.

Terminologi

Terminologi
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1. Introduktion

S AMH ÄLLE T O C H N ÄR I N G S LI VE T ställer allt högre krav
på tillförlitliga transporter. Snäva omloppstider och högt
utnyttjande av resurserna (maskiner, verkstäder, personal) gör att minsta störning i systemet snabbt rubbar hela
processen med förlorad kapacitet, förseningar och försämrad
kvalitet till kund som följd. Dagens infrastrukturanläggning
är till stora delar ålderstigen, den har långa sträckor med
enkelspårsdrift samt stora vädervariationer. Dessa delar
tillsammans med att den ökade efterfrågan, som medfört att
kapacitetsutnyttjandet börjar nå gränsen för vad järnvägssystemet klarar, gör systemet mycket känsligt för störningar.
För att kunna möte de ökade kraven måste underhållet av
järnvägsinfrastrukturen och av de fordon som trafikerar
järnvägen bli effektivare så att störningarna blir färre och
att de störningar som inträffar kan åtgärdas snabbare. Dessa
utmaningar har visat på ett behov av att kraftsamla inom
järnvägsbranschen i syfte att utforma lösningar som bidrar
till förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägtransportssystemet samt ökad kostnadseffektivitet av dess drift
och underhåll.
Detta dokument syftar till att beskriva det initiativ, kallat
ePilot, som har tagits av Trafikverket och ett stort antal
intressenter från järnvägsbranschen. Detta initiativ har haft
som målsättning att skapa en plattform för branschsamverkan för att effektivisera drift- och underhåll för hela järnvägssystemet. Denna plattform har baserats på ett koncept
för informationslogistik samt dataanalys för diagnostik och
prognostik relaterad till drift- och underhållsprocessen.
Konceptet har kallats för eUnderhåll (eMaintenance) och
är framtaget av Järnvägstekniskt centrum (JVTC) vid Luleå
tekniska universitet (LTU).
eUnderhåll innebär att underhållet styrs och utförs med
hjälp av tillståndsdata. Det är ett tvärvetenskapligt område
baserat på underhåll, teknik, ekonomi, informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) som säkerställer att underhållet utförs i linje med både kundens och leverantörens
affärsmål och är delar av ett systems livscykel. Syftet med
eUnderhåll är att reducera det avhjälpande underhållet till
fördel för mer förebyggande underhåll. Med ökat förebyggande underhåll kommer mer kapacitet att skapas tack vare
mindre störningar och därmed mindre behov av tid i spår.

1.1 Behov att implementera 			
forskning och innovation
S O MMAR E N 2 0 1 2 H AD E T R AFI K V E R K E T, 172 stycken stationära detektorer för övervakning av järnvägsfordon, hur
dessa är fördelade i landet finns redovisade på Trafikverkets
hemsida. För närvarande finns detektorer för övervakning av varmgång, tjuvbroms, hjulskada, snedlast, överlast,
upplyftskraft (kontaktledning) och skadad kolslitskena.
Detektordata samlas in i Trafikverkets centrala databas DPC
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(DetektorPC). Utöver detta finns urspårningsdetektorer och
detektorer för ras och snöskred.
Detektorsystemen används primärt för att skydda infrastruktur och rullande materiel från skada när kritiska gränsvärden uppnås. Den information som systemen huvudsakligen levererar kan sägas utgöras av signaler som talar om att
du får köra eller inte får köra tågfordon på infrastrukturen.
Vissa detektorsystem kan producera olika larmnivåer
(som t ex Hög, Låg,Varning). Därmed finns det en potential
om systemen i förväg, kunde prognosticera värden så att
problemen kunde åtgärdas innan tågförsening och akut
avhjälpande underhåll uppstår.
I och med att felutvecklingen hos systemen oftast sker
över längre tid finns det bra möjligheter att tidigare än idag
identifiera degradering hos felande komponenter. Ju tidigare
indikeringen kan göras och ju oftare man kan följa den,
ju bättre underlag har man för att fatta beslut om när och
vilket underhåll som skall utföras. För att kunna använda
information från detektorer och annan sensorteknik till att
skapa beslutsstöd för förebyggande underhåll så krävs det
fortsatt utveckling.
Sensorteknik, mikroprocessorer, telekommunikation samt
signalbehandling erbjuder i dagsläget nästan obegränsade
möjligheter för kontinuerlig övervakning för att kunna
logga nedbrytningen av rullande materiel och infrastruktur.
I dagsläget ligger begränsningen inte i tekniken som sådan,
utan snarare i tillämpningen av den.
I en konkurrensutsatt upphandlad marknad är det viktigt
att fokusera på underhåll av hela järnvägssystemet för att få
den lägsta totalkostnaden. Operatören lägger möda på att
få ut maximalt antal kilometer och last av rullande materiel
snarare än att regelbundet se till att man inte förorsakar för
stor degradering på infrastrukturen och vise versa.Vilket
följer logiskt av att man med nuvarande affärsmodeller
tjänar mest pengar på att enbart fokusera på sitt uppdrag i
stället för på helheten. Ett framtida effektivare nyttjande av
sensortekniken, och dess information, innebär inte med automatik att operatörerna kommer att göra bättre underhåll,
och att Trafikverket och dess upphandlade underhållsentreprenörer
kommer få bättre kontroll på
degradering av sina system.
Om det inte finns ekonomiska
incitament kopplat till att optimera totalekonomin i systemet
(järnvägen), så är risken stor att
teknologin används för att maximera tågkilometer mellan servicetillfällen. På motsvarande sätt
är det på infrastruktursidan. Om
det saknas särskilda incitament
för entreprenörerna att göra extra

Introduktion

1. Introduktion
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Introduktion
underhållsinsatser för att hålla nere slitaget av tågfordonen så
kommer de inte att göra det underhållet.Vilket följer logiskt
av att man tjänar mer pengar på att inte göra det.
I sammanhanget är det viktigt att Trafikverket utifrån
sitt ansvar är tydlig med hur man vill styra järnvägens
intressenter och hur man vill skapa ekonomiska ramar som
gör det lönsamt och intressant för operatörer och entreprenörer att bereda varandra de förutsättningar som man
behöver för att klara av sina åtaganden.
Givet rådande tillämpning av sensorteknologi, parternas
ömsesidiga beroende, konkurrensutsättningens logik och
Trafikverkets roll som spelfördelare, följer en hel del fortsatt
forskning som måste utföras för att förstå och uppnå största
möjliga nytta med sensorteknologin.
Att mäta kostar pengar både i form av installation av
sensorer, men även i form av underhåll och kalibrering av
mätutrustningen och drift av övrig mätinfrastruktur. För att
kunna dimensionera ändamålsenliga arbetssätt och metoder för ett tillståndsbaserat underhåll krävs det väl avvägda
kostnad/nytta analyser. I sådana analyser måste det även ingå
kostnader för förändringsarbeten i form av organisation och
arbetssätt samt tillhörande implementering, information och
utbildning.
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1.2 Uppdraget

1.3 Uppstart av ePilot-projektet

ett kartläggningsarbete i
syfte att identifiera behov av eUnderhållslösningar i järnvägsbranschen. Uppdragets fokus var drift- och underhållsfaserna i livscykeln för det befintliga transportsystemet.
Alla deltagare i förstudien var överens om vikten av att
ha ett väl fungerande järnvägssystem samt att det fanns
en samsyn kring behovet av att kunna mäta och samla in
information som är till nytta för berörda intressenter. Intressenterna - såsom infrastrukturägare, operatörer, tillsynsmyndighet, akademi, underhållsentreprenörer, leverantörer
och konsulter - ansåg att det finns ett påtagligt behov av en
sammanhållande aktör, som initierar, driver och samordnar
arbetet.Vidare ansågs att Trafikverket har en central roll i att
kartlägga och identifiera branschgemensamma behov och
krav. Under arbetet framkom även vikten av att kraftsamla,
samverka och samarbeta över organisationsgränser.
Ytterligare en slutsats av förstudien gällde behovet av
datainsamling och dataanalys som kan nyttjas av bl a:
a) infrastrukturägare; b) underhållsentreprenörer; c) tågoperatörer; d) konsulter; e) underhållsverkstäder; f) leverantörer
och g) akademi.
Detta ska möjliggöra att på ett affärsmässigt sätt implementera tillståndsbaserat underhåll av järnvägen och på sikt
öka kvaliteten, öka kapaciteten samt minska felen.

S O M E T T R E S U LTAT FR ÅN G E N O MFÖ R D FÖ R S TU D I E

UND ER 2 0 1 2 I NI T I ER A D E J V T C

etablerades samverkansprojektet ePilot. ePilot var tänkt att
vara första steget innan konceptet kan rullas ut för en bredare användning inom järnvägsområdet.
ePilot har haft till syfte att utforma en plattform för
järnvägens intressenter att utbyta och använda underhållsdata till att hitta potentiella förbättringar. Plattformen har
exempelvis möjliggjort tillståndsanalys baserad på indata
från trafiken, underhållsstatus av rullande materiel, laster och
volymer, för att kunna förutse behovet av underhåll.
En grundförutsättning för pilotprojektet är att alla
inblandade parter medverkar på ett mycket aktivt sätt och
att det är en stor öppenhet bland de inblandade aktörerna.
Järnvägen är ett komplext system där olika delar har stark
påverkan på varandra. Inom pilotprojektet är tanken att
information och tillståndsdata ska delges till varandra så att
beslut kan tas utifrån en så bra faktabas som möjligt. Allt för
att helheten ska bli så bra som möjligt.
Öppenhet är viktigt eftersom diskussionen kan komma
att gälla avtal som olika aktörer sitter på samt interna processer inom respektive företag.
Bland de parter som föreslogs att ingå i pilotprojektet
fanns det ett antal som har affärsförbindelser mellan varandra. Självklart ska dessa affärsförbindelser/avtal gälla, men för

att detta inte ska komma att överskugga arbetet i projektet
är det viktigt med en extern (neutral) motor i detta arbete.
En annan minst lika viktig del med att ta en extern part är
att det då finns resurser som till 100 % kan ägna sig åt detta
projekt.
De parter som var aktuella för att medverka i detta arbete
blev Trafikverket, SJ, GC, Infranord och LKAB. Respektive
part skrev under en avsiktsförklaring för att visa att de verkligen har intresse att medverka i projektet. Att dessa parter
är valdes att ingå i projektet beror på att de är avtalspart
med infrastrukturägaren och stora användare av bandel 119,
mellan Luleå och Boden. Parterna fick i sin tur involvera
sina respektive avtalsparter (underkonsulter).
Trafikverket var beställare, projektsponsor och ordförande
i den styrgrupp som på en övergripande nivå styrde projektet. Utöver en person från Trafikverket bestod styrgruppen
av en person från respektive ingående part i projektet.
Vidare har ePilot skapat en väl fungerande modell för
utökad samverkan mot gemensamma mål och en holistisk
syn, neutral plattform med kunskap om avtal samt ägande av
data, eMaintenance och data mining.

15

2. Dagens järnvägsunderhåll

U N D E R H ÅLL K AN D E LAS U P P i förebyggande underhåll och
avhjälpande underhåll. Förebyggande underhåll innebär
att man innan fel uppstår kan planera för insatsen i syfte
att minimera påverkan och störning hos anläggningsägare
och trafikföretag, se Figur 1. Det förebyggande underhållet
indelas i tillståndsbaserat samt förutbestämt underhåll. Det
förutbestämda förebyggande underhållet är schemalagt medan det tillståndsbaserade baseras på tillståndskontroller.

Underhåll

Förebyggande

Tillståndsbaserat

Avhjälpande

Förutbestämt

Akut

Uppskjutet

Figur 1. Underhålsstrategier

Avhjälpande underhåll kräver ibland akuta åtgärder
som genast måste genomföras. Defekten/skadan är ofta
så allvarlig att reparation är direkt nödvändig på grund av
säkerheten, vilket leder till stopp eller driftstörningar ute i
anläggningen, se Figur 2. Avhjälpande underhåll på icke önskvärda komponenter kan innebära stora oväntade kostnader
i form av akuta åtgärder och stillestånd i anläggningen med
produktionsbortfall av inplanerad utlovad och avtalad tågtrafik. Att kunna bedriva förebyggande underhåll på de delar
av transportsystemet som kan leda till stillestånd är således av
största vikt för både järnvägsföretag samt infrastrukturförvaltare.
Kör till fel uppstår - Avhjälpande underhåll
Produktionstid

Väntetid
Rep. tid
Ur funktion

Prod.

Tillståndsbaserat underhåll
Produktionstid

Rep. tid
Ur funktion

Prod. tid

Begynnande fel upptäcks
Planering och reparation
Figur 2. Jämförelse av avhjälpande- och tillståndsbaserat underhåll

Att övergå till ett förebyggande underhåll har visat sig
leda till betydande kostnadsreduceringar. Många större företag, inom exempelvis pappers- och massaindustrin, vittnar
om att förebyggande underhåll i längden är lönsammare än
att jobba med oplanerat avhjälpande underhåll. Tekniken har
idag förfinats och verktygen förbättrats så att det är möjligt
att kunna arbeta efter mer eller mindre automatiserade tillståndsbaserade underhållsbeslut med efterföljande förebyggande inplanerade åtgärder. Tekniken baseras på kontinuerlig
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övervakning av fordon och anläggningar, vilket på så sätt
leder till att fel kan förutsägas och åtgärdas innan det leder
till driftstörningar och förkortad livslängd.
Syftet med sådan teknik är att reducera det avhjälpande
underhållet till fördel för mer förebyggande underhåll.
Med ökat förebyggande underhåll kommer mer kapacitet
att skapas tack vare mindre störningar och därmed mindre
behov av tid i spår. Det möjliggör nya tåglägen och punktligare trafik samt bättre kvalitet. Eftersom övervakningen
innebär kostnader i sig så ska den genomföras i urval på de
kapacitetsstjälande och kostnadsdrivande komponenterna.
I nuläget samlas data in separat på olika delar av systemets
av dess skilda aktörer. Genom att kunna använda sig av den
samlade informationen från alla de olika aktörerna inom
transportsystemen så kan en tydligare helhetsbild skapas.
Detta gör att samspelet mellan fordon och infrastruktur kan
optimeras och att de bästa åtgärderna för hela systemet och
dess intressenter kan identifieras och genomföras med lägre
kostnader och högre kapacitetsutnyttjande som följd, se
Figur 3.

Dagens järnvägsunderhåll

2. Dagens järnvägsunderhåll

Figur 3. Branschgemensam underhållsinformation

Det ligger i alla delar av transportsystemets intresse att
underhållet av infrastruktur och järnvägsfordon utförs på ett
planerat och förutsägbart sätt, i rätt tid och till rätt kostnad,
så att inte akuta fel och avvikelser leder till förlorad kapacitet. Förbättringar av diagnoser och prognoser av komponenters nedbrytning, gör att systemets prestanda och kvalitet
tidigt kan förutses. Åtgärder för att bibehålla och höja
prestandan kan vidtas i tid, innan lok, vagnar och infrastruktur blir föremål för säkerhetsgränser och fordonet behöver
stoppas och ställas längs banan, eller att anläggningen inte
kan prestera och därmed måste fordon eller anläggning akut
reparareas för att återställas i operativt driftläge.
Genom att ta tillvara det data och information som
genereras i relation till drift- och underhåll av järnvägsinfrastrukturen med hjälp av redan existerande Informationsoch KommunikationsTeknologi (IKT) förväntas underhållets effektivitet och ändamålsenlighet avseende kvalitet kunna förbättras. Detta förutsätter att data- och informationsflöden för stöttande beslutsunderlag sätts i fokus, oberoende
av organisatoriska eller geografiska uppdelningar.
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2.3 Tillståndsövervakning av fordon

2.1 Problembild
DE NULÄ GE SA NA LYSER SOM GE NOMFÖRTS I ePilot119

visar att hela järnvägssystemet har kapacitetsbrist, ålderstigna anläggningar och fordon och stor väderkänsligt vilket
yttrar sig i stora punktlighetsproblem. Regelstyrt underhåll,
avreglering och konkurrensutsättning har medfört att järnvägssystemet delats in i separata affärsområden med suboptimering, dvs. att ett affärsområde erhåller produktionsfördelar
på bekostnad av hela systemet. Uppdelning av systemet
och konkurrenssättning medför också att kostnaderna för
järnvägsunderhållet blir omöjligt att överblicka. Enligt
Trafikverket kostar tågförseningarna 5 miljarder kronor per
år. Försenade eller inställa resandetåg kostar 3,3 miljarder
kronor och försenade eller inställda godståg 1,4 miljarder
kronor. De akuta insatserna fördyrar järnvägsunderhållet
med 300 miljoner kronor per år, vilket eventuellt är lågt
räknad med avseende på att det akuta underhållet (avhjälpande) enligt Banverkets årsredovisning 2008 redan då kostade 600 miljarder kronor. Det finns alltså en stor potential
att genom ett effektivare underhåll omvandla avhjälpande
och driftstörande underhåll för hela järnvägssystemet.

2.2 Tillståndsövervakning av infrastruktur
I NUL ÄGET Ä R JÄ RNVÄ GSMA RKNA DE N avreglerad och har
förändrats till stora delar. Det har lett till förändringar bl.a.
vad gäller ägande, regler, avtal samt föreskrifter. Som statlig
infrastrukturägare har Trafikverket fortsatt stora möjligheter
att påverka utvecklingen inom branschen. För både tågoperatörer och underhållsentreprenörer så består marknaden
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av många aktörer och många delar av en kedja som knyts
samman av avtal. Figur 4 visar på Trafikverkets centrala roll
som statlig infrastrukturägare, infrastrukturförvaltare och
ansvarig för trafikledning inom branschen.
Transportköpare

Reservdelsleverantörer

Tågoperatörer

Trafikverket

Underhållsentreprenörer

Vagnsägare

Infrastrukturägare

Underentreprenörer

Verkstäder

I S Y FT E ATT U T B Y TA K U N S K AP O C H E R FAR E N H E T E R samt
att hitta gemensamma lösningar finns idag olika branschforum där partnerna träffas och tar upp viktiga frågor
som är gemensamma. Ett exempel är hjulskadegruppen
där Trafikverket är sammankallande. Övriga medlemmar
är LKAB, SJ och Green Cargo. Syftet med grupperingen
är att gemensamt söka lösningar för att minska hjulskador.
Trafikverket och tågoperatörerna har även regelbundna
möten gällande kontaktledning samt nationella och regionala driftsforum där driftsfrågor tas upp.
Information utbyts även mellan Trafikverket och tågoperatörer i form av de säkerhetsnivålarm som detektorerna
signalerar när ett tåg har säkerhetsfarliga hjul. Utbyte sker
även från lokförare som rapporterar in observationer till
driftledningscentralen.

Hjulunderhållet i Sverige baseras till stora delar på
regelverk där det finns ett inflytande från vad som sker i
Europa. I nuläget baseras underhållet på ett tidsbestämt
förebyggande underhåll som är grundat på kilometersträcka
innan de tas in för inspektion eller underhåll. Hjulen synas
även innan avgång och de detektorer som Trafikverket har
utplacerade i infrastrukturanläggningen kan också signalera
för att ett hjul behöver tas ur trafik om det passerar de säkerhetsgränsvärden som finns.
I Sverige finns även en hjulpool som Swemaint sköter.
Ursprunget från den kommer från SJ. Alla hjul och
vagnsägare är inte med i den, men många av de svenska
godsvagnsägarna är det samt ett antal utländska. Alla anslutna
företag betalar en årlig anslutningsavgift och betalar sedan
ett fast nettopris för utbyteshjulen.
Marknaden på fordonssidan består av många olika aktörer
med olika ägarförhållanden. Ett exempel som visar på
komplexiteten och de många olika aktörerna som finns och
svårigheterna som finns i att de olika avtalen mellan parterna ska styra mot en mer tillståndsbaserad övervakning är den
så kallade ”Stålpendeln” där SSAB transporterar stålämnen
från Luleå till Borlänge på Norra stambanan.
SSAB hyr transporter av Green Cargo som med sina lok
drar sina och AAE:s vagnar. SSAB hyr vagnar av AAE samt
Green Cargo. AAE och Green Cargo ansvarar underhållet
på hjulen och vagnarna åt SSAB. AAE använder sig av underentreprenörer för hjulunderhållet där de största är Duroc
och Euromaint. Euromaint sköter av- och påmonteringen
av hjul och Duroc sköter svarvningen av hjul. Det finns
även andra företag som också upphandlas för detta underhåll
vid behov.
Det sker även ett internationellt utbyte av vagnar som
gör att t.ex. Green Cargo drar 40% vagnar som inte är deras
egna över ett år.

Dagens järnvägsunderhåll

och trafikoperatörer installerat olika typer av övervakningssystem, som t ex detektorer ute i spår som kontrollerar
att de fordon som trafikerar anläggningen inte är en fara för
säkerheten. De mätningar av spår och kontaktledning som
genomförs har som huvudsyfte att kontrollera att anläggningen är trafiksäker och meddelar direkt till driftledningscentralen olika åtgärder som behöver vidtas beroende på vilken
nivå av larmgräns som passerats.
Eftersom de kontroller som görs är säkerhetsrelaterade
så är det viktigt att det är väl beprövade metoder med stor
noggrannhet och exakthet. Det kräver även en hög tillförlitlighet.
Underhållsentreprenörerna använder sig av de spårlägen
och kontaktledningsmätningar som utförs samt övriga data
som trafikverket och de själva samlar in angående besiktningar och felavhjälpning.

= Avtal
Figur 4. Beställare och avtal

Underhållskontrakten ska få underhållsentreprenörerna
att bedriva underhållet på bästa sätt och ge dem möjlighet
att kunna vara innovativa och hitta nya möjligheter att
bedriva underhållet på ett bättre sätt till en lägre kostnad.
Trafikverket satsar mycket resurser på att förändra och
utveckla nuvarande underhållskontrakt och utöka andelen förebyggande underhåll m h a kontinuerlig och online
tillståndsövervakning. För att uppnå ett tillståndsbaserat
underhåll och kontinuerlig tillståndsövervakning, är tillgången till tillståndsdata och information en grundläggande
förutsättning.
Vad gäller tillgång till tillståndsdata har såväl Trafikverket
19

Datakälla

Datafångst

Grunddatahållning

Informationsförädling

Distribution

Slutanvändare

Marknadens fokus
Figur 5. Trafikverkets strategi för väg- och järnvägsdata

2.4.1 Tillhandahållande av data
LKAB malmtransporter har andra förutsättningar än
SSAB eftersom de äger och förvaltar hela kedjan avseende rullande materiel. De har börjat jobba mot ett mer
tillståndsbaserat underhåll. De har t.ex. delfinansierat en
hjulprofilmätare i Sunderbyn på Malmbanan, tillsammans
med Trafikverket. De har även tillgång till data från den
forskningsstation som finns i Sävast som mäter spårkrafter.
LKAB malmtransporter jobbar i nuläget med att implementera data som kommer från hjulprofilmätaren för att kunna
använda det i sitt underhåll på ett automatiserat sätt. Tanken
är att data från detektorn ska omvandlas till arbetsorder i
deras underhållssystem.
För fordonssidan inhämtas mycket information från de
ombordssystem som finns på fordonen där delar av den
informationen skulle vara intressant för en infrastrukturförvaltare. Exempelvis när kontaktledningen har tappat kontakt
med strömavtagaren eller när systemet för automatisk
sänkning av strömavtagaren ADD, auto drop device, har
slagit in. Fordonsägarnas underhållsentreprenörer jobbar
med den informationen och utvecklar och analyserar den i
nuläget.

2.4 Jämförelse data för väg och järnväg
DET F INNS STORA SKI LLNA DE R för hur marknaderna ser
ut på vägsidan jämfört med på järnvägssidan. Strategier och
organisation har i och med Trafikverkets bildande blivit desamma för både väg och järnväg, men med fortsatta skillnader. Den externa marknaden är mycket större för vägsidan
eftersom varje privatperson är en potentiell kund. Det är en
av anledningarna till att den externa marknaden är mycket
mer involverad i utvecklingen och framtagande av tjänster
samt att den har ett tydligare efterfrågefokus.
På järnvägssidan har information historiskt tagits fram från
de interna behov som finns inom Trafikverket som till stora
delar baseras på att ha en säker anläggning. För de som utför
arbeten åt Trafikverket, entreprenörer av olika slag, samt
även tågoperatörer som tillsammans med Trafikverket utgör
nyttan för transportköpare har informationen tillhandahållits utan kostnad. Eftersom marknaden i stort sett fått ta del
av informationen gratis så har inte marknadens krafter att
påverka utbudet varit speciellt stor.
På vägsidan har marknaden en större inblandning än
inom järnvägssidan t.ex. så är det externa företag som tillhandahåller den data som säljs vidare till externa parter.
Vägsidan på Trafikverket har under en längre tid jobbat
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Tjänsteproduktion

Upphandlingen genomfördes i två omgångar i konkurrens där lägsta pris har vunnit. Nuvarande leverantör är
ARS. Teknik som skulle användas specificerades inte
i upphandlingen. ARS valde en teknik där de sätter
upp kameror och sköter underhållet på hårdvaran etc.
Trafikverket köper bara informationen som blir till
budskapet på skylten, se Figur 6.

med att involvera marknaden och tillhandahålla data på ett
mer affärsmässigt sätt. Ett läge som inte är helt överförbart
för järnvägssidan. Figur 5 beskriver Trafikverkets strategi för
lägesbundna data om väg och järnväg som visar på vilken
roll Trafikverket vill ha gentemot marknaden.
Enligt Trafikverkets strategi för väg och järnvägsdata,
TDOK 2011:491 finns följande utgångspunkt; att framställningen har ett kundorienterat synsätt, där användare av
data är centrala och styrande för hur erbjudandet ska vara
beskaffat, hur Trafikverket tillhandahåller erbjudandet, vilken
kvalitet som ska gälla, etc.
Med väg- och järnvägsanknuten data avses:
n Data som är knuten till referensnät för väg och järnväg på
ett gemensamt sätt
n Data som är åtkomliga via gemensamma standardiserade
gränssnitt
n Data som kan finnas i alla verksamheter och processer i
Trafikverket
n Data som kan finnas externt Trafikverket
n Data som historiskt, i nuläget eller i framtiden beskriver
anläggningstillstånd, användningstillstånd (ex trafik,
transportslag, hastigheter), eftersträvat tillstånd samt
effekttillstånd (ex olyckor, emissioner, restider, kostnader)
Ett intressant exempel på hur trafikverket har utvecklat
marknaden och sin egen roll kommer från vägsidan och
deras upphandling av restider.
Insamling av restidsinformation på vägsidan köps in som
data för Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en gemensam upphandling med Stockholm stad, Göteborgs stad
och Malmö stad.

Figur 6. Restidsinformation från ARS

TR AFI K V E R K E T S P R O C E S S K ARTA för att tillhandahålla grunddata om trafiksystemet redovisas i
Figur 7. Det finns vissa skillnader på hur väg- och
järnvägsdata tillhandahålls. I nuvarande organisation
inom verksamhetsområde Underhåll är uppdelningen
mellan väg och järnväg mer tydlig. För järnvägssidan på
Trafikverket tillhandahålls data till de som utför arbeten
åt Trafikverket, exempelvis underhållsentreprenörer. På
vägsidan tillhandahålls även där data för att kunna göra ett
bättre arbete åt Trafikverket. Ett exempel är väderdata från
VVIS-stationerna.
I övriga fall jobbar vägsidan i större utsträckning med att
ta betalt för data och har t.ex. externa företag som sköter
försäljning av data åt Trafikverket.
Tågoperatörer har också tillgång till Trafikverkets system
eftersom de har trafikeringsavtal. Med trafikeringsavtalet så
följer ett basutbud av tjänster. För järnvägssidan så erbjuds
ofta tillgång direkt till systemen som därigenom kan användas på samma sätt som Trafikverket gör internt.
Uppgifter om vägnätets data finns tillgängligt via exempelvis NVDB, nationell vägdatabas, som kan liknas vid deras
anläggningsregister vars syfte är att ge detaljerad information
till bl.a. kommuner
NVDB är ett samarbete mellan Trafikverket, Transportstyrelsen, Skogsnäringen, Sveriges kommuner och landsting

samt Lantmäteriet. Det är en databas som innehåller data
om alla Sveriges vägar samt vissa cykelvägar. Det finns ett
stort behov av en sådan rikstäckande databas och den har
ett brett användningsområde. NVDB har skapats på uppdrag
av regeringen och bör betraktas som en av samhällets
grunddatabaser. Medlemmarna i NVDB betalar en avgift
för medlemskapet och rapporterar in data och använder
den. För externa användare finns det tydliga specifikationer
på vad databasen innehåller samt vilka övriga data som finns
tillgängliga. Externa återförsäljare är de som sköter tillgången till data i NVDB. Det pågår ett stort antal arbeten för
utveckling av informationstjänster.

Dagens järnvägsunderhåll

Dagens järnvägsunderhåll

Trafikverkets fokus

Figur 7. Processkarta för tillhandahållande av grunddata för transportsystemet
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3.1 Vision

3. Mål och strategier

är att möjliggöra ett robust, motståndskraftigt
och tillförlitligt järnvägssystem som är attraktivt, säkert och
effektivt

ePilots V I S I O N

3.2 Syfte
är att bidra till att följande effekter uppnås
med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi
för drift och underhåll:
n Förbättrad robusthet och punktlighet hos
järnvägstransportsystemet,
n Ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll.
ePilots S Y FTE

3.3 Mål
MÅLE T ME D ePilot är att implementera relevanta forskningsoch utvecklingsresultat i järnvägstransportsystemet och
därigenom bidra till förbättrad robusthet och punktlighet
hos järnvägstransportsystemet samt ökad kostnadseffektivitet
av dess drift och underhåll genom att:
n Skapa ett branschgemensamt processorienterat arbetssätt,
n Skapa en branschgemensam tjänsteorienterad
IT-infrastruktur som tillhandahåller beslutsstöd baserat
på tillståndsdata
n Tillhandahålla informationsmaterial och sprida resultaten
i verksamheterna, i Sverige och ut i världen
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n

n

Tillhandahålla utbildningsmaterial samt tillhandahålla
utbildningstillfällen inom järnvägsbranschen i Sverige
Senast under projektets tredje år ska resultaten från minst
två delprojekt kunna nyttjas inom andra delar i
järnvägssektorn

3.4 Generella projektstrategier
D E G E N E R E LLA S TR ATE G I E R N A som har tillämpats i ePilot
har varit:
n En processorienterad arbetsmodell och involvera berörda
intressenter på bandel 119 i syftet att hitta utvecklingsoch förbättringsmöjligheter
n Nyttjande av eMaintenance LAB vid Luleå tekniska
universitet
n Internationella standarder som exempelvis EN 50126
(RAMS) och EN 13306 (Underhåll)
n Nyttjande av teknologier och resultat från
forskningsprojekt
n En organisationsneutralitet för samverkan
n En organisationsneutral plattform för information och
utbildning
n En gemensam projektmodell, XLPM (Excellent Project
Management)
n Aktivt deltagande på konferenser och mässor som är
relevanta för branschen

Mål och strategier

3. Mål och strategier
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4.1 Samverkan

4. Erfarenheter
och lärdomar

I ePilot-P R O J E K T E T har fokus på samverkan varit en viktig
förutsättning. För att lyckas med branschsamverkan har projektet utformat ett koncept som har baserats på gemensamma mål, en överenskommen metod för problemlösning och
ett aktivt sökande efter kontinuerliga mätbara förbättringar.
Konceptet bygger på följande hörnstenar:
n Neutral spelplan och gemensamma spelregler
q Möjliggörande stödorganisation
n Samverkan mellan parter (utökad samverkan)
q Aktivt deltagande
q Ansvarstagande
q Öppenhet kring den egna verksamheten
n Styrning och kvalitetssäkring
q Ekonomiska, juridiska och administrativa förutsättningar
n Databank/datalagring/analys/rapportgenerering
(eMaintenanceLAB)
q Att intressenterna tar hjälp av varandra för att få tag på
rätt beslutsunderlag
Alla parter har haft samma status och förmåga att
kommunicera öppet samt maktbalansen har varit lika för
samtliga.

n Vid en fråga angående i vilken grad intressenternas organisation har prioriterat medverkan i ePilot svarade man att på
skalan 1-6, där 1 är mycket lite och 6 väldigt mycket,
q medelvärdet i upplevd grad av prioritering 4,5
n På frågan till vilken grad intressenterna tycker att det är
viktigt att akademin har varit med som en neutral part och
facilitator i branschsamverkan svarade man att på skalan 1-6,
där 1 är mycket lite och 6 är väldigt mycket
q medelvärdet på upplevd grad 4,9
n Under ePilot har 31 parter medverkat

4.2 Organisation, processer och rutiner
FÖ R ATT U P P N Å E N H Ö G G R AD AV FLE XI B I LIT E T, med
fokus på tydlighet, transparens och kvalitet, har ePilot valt
en organisation och tillhörande arbetssätt som bygger på
processorienterat synsätt, målstyrning, ständiga förbättringar
och ett ramverk för implementering.
Arbetsmodellen för ständiga förbättringar (se Figur 8)
beskriver stegen för att avslutade delprojekt skall fortleva
även om viss utveckling och implementation återstår.
En mer detaljerad beskrivning av ePilots organisation och
processer finns i Bilaga A och B.

Erfarenheter
n Innan arbetet startar måste samtliga parter vara på det
klara med varför man vill delta i samverkansprojektet samt
att man gör klart för sig hur samarbetet är relaterad till den
egna organisationens övergripande affärsstrategi
n Ett aktivt deltagande och en öppenhet kring den egna
verksamheten är två viktiga delar för att projektet ska lyckas
n Projektet måste ha ekonomiska förutsättningar för att
lyckas. Det räcker inte enbart med den egna arbetsinsatsen då många företag har väldigt slimmade verksamheter.
Det måste också finnas en budget för att genomföra vissa
åtgärder.
n Det är mycket viktigt att fastställa och kommunicera ut
spelregler som t ex avtal, eget arbete, finansiering, godkännande av projekt, för det gemensamma projektet så att det
är tydligt för alla
n Det är viktigt att ha en transparent och tydlig process för
projektmodellen
n Det är viktigt att skapa ett förtroende för lika behandling
i ansökningsprocessen samt förfarandet för utvärdering av
projektförslag
n De mest relevanta funktionerna som ePilot har uppfyllt
enligt intressenterna är att projektet:
q möjliggör förbättringsverksamhet t ex genom att
generera nya förbättringsprojekt
q stöder samverkan i utvecklingsfrågor
q bidrar till kompetenshöjning
q stimulerar erfarenhetsutbyte
q håller samman och prioriterar delprojekten
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Figur 8. Arbetsmodell för ständiga förbättringar inom ePilot

Erfarenheter
n Det är viktigt att den stödjande och beslutande organisationen för projektet är så slimmad som möjligt samt den har
ett nära samarbete för att möjliggöra snabba beslut genom
korta besluts- och kommunikationskanaler
n Det är viktigt att ha en snabb återföring från beslutsprocessen till frågeställarna
n En enkät där frågan ställdes angående hur intressenterna
tycker att arbetet i ePilot har fungerat med avseende på ett
antal olika faktorer som t ex kriterier för urval av delprojekt, resultatredovisning, kunskapsspridning, projekt- och
processledningsstöd, där 1 är fungerat mycket dåligt och 6 är
fungerat väldigt bra
q medelvärdet är 4,6
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4.3 Avtal, IMR och datarättigheter
ePilot-P ROJE KTET har utgått från JVTC:s medlemsavtal för
hantering av avtal, immateriella rättigheter (IMR), resultat,
äganderätt och nyttjanderätt mellan olika parter. Projektet
har genom sin stab haft stöd från LTUs universitetsjurister i
avtalsfrågor.

Erfarenheter
Samverkan fordrar tydlighet i spelregler och kommunikation, såväl under projektinitiering som under genomförande- och avslutningsfasen
n Det är viktigt att säkerställa rättigheterna till immateriell
egendom för att skapa en trygghet att delta med sina idéer
och innovationer
n Vid uppstart av varje projekt upprättas ett dokument där
samtliga parter, inkl. forskare och underleverantörer deklarerar rättigheterna till de komponenter som ska användas
inom ramen för projektet
n Samtliga parter i delprojekten äger endast de delar som
har utvecklats/utformats inom ramen för projektet. Dessa
delar får ej spridas till andra utan särskild överenskommelse
och godkännande av samtliga involverade parter.
n Äganderätten gäller inte det som har tagits med in
i projektet i form av egen insats och ej heller tredje partskomponenter som t ex hårdvara och mjukvara
n Nyttjanderätt gäller endast då dataägarna har godkänt
detta. För nyttjanderätt ska bl a syfte och nyttjandeperiod
framgå i överenskommelsen.
n Det är viktigt att utforma rutiner och regelverk för säkerställande av data- och informationssäkerhet vid samnyttjande och delning av data
n Data till beslutsstöd ska kunna inhämtas från olika källor
som t ex fasta mätstationer för järnvägssektorn eller för industriella processer och industriella affärsprocesser eller från
s.k. syntetiska datakällor eller från mobila mätstationer som
upprättas för genomförande av specifikt projekt.
n
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n Data får inte lagras i molnet utan att ansvarig godkänt
detta och ett projektavtal upprättats.
n Avtal skall alltid upprättas vid användning av data eller
information vid genomförande av projekt eller forskning/
utbildning. Av avtalet skall framgå för vilket syfte som data
eller information skall användas, vilket resultat som förväntas
samt de eventuella restriktioner som gäller för användningen eller publicering.
n Informationspart får fritt nyttja egen lagrad data och
information, men har att ersätta LTU om det krävs extra arbete för att ta ut eller omforma respektive informationsparts
data och information för den användning som önskas eller
om det finns andra kostnader förknippade med nyttjandet.
n Tredje man får nyttja respektive informationsparts data
och information på uppdrag av denne och efter informationspartens godkännande. Informationspart ska informera
LTU om ett sådant uppdrag getts till en tredje man samt innehålla ett godkännande innan LTU får lämna ut data och/
eller information. Om det krävs extra arbete för att ta ut
eller omforma respektive informationsparts datainformation
för den användning som de önskar eller om det finns andra
kostnader förknippade med nyttjandet, har tredje man eller
aktuell informationspart att ersätta LTU för detta.
n En informationsparts data och information är inte tillgänglig för någon annan om inte informationsparten lämnat
skriftligt godkännande för detta. Data och information från
Informationspart kan innehålla uppgifter av kommersiellt
värde eller av annan företagshemlig karaktär, varför denna
skall hanteras som sekretessbelagd.Vid användning av datainformation ur eMaintenanceLAB ska därför sekretessavtal
skrivas på av deltagande forskare och forskningsparter.

4.4 Kommunikation och information
av att kommunicera syfte,
mål och resultat löpande under projektets gång. Målgrupperna finns både internt och externt. Kommunikationen
bidrar till att uppnå projektmål samt att sprida information

I NOM ePilot F I NNS ET T B EHOV

gällande förberedelser, genomförande, uppföljning, resultat
och implementering. Nyckelpersoner tillhörande både
intern och extern intressent ska känna till var övergripande
information finns och vem man kontaktar för ytterligare
information om så är fallet. Kommunikationen ska fokusera
på helheten och nyttan av projektet på en nivå som skapar
rätt förväntningar.

Erfarenheter
n Eftersom medverkande samverkansaktörer är i viss beroendeställning till Trafikverket behövs en oberoende plattform för att få optimalt engagemang från samverkansaktörerna. Ett neutralt forum är sannolikt en framgångsfaktor
som möjliggör en bra samverkan med branschen. Avsändaren i all kommunikation har varit den neutrala plattformen JVTC, men det ska alltid framgå att arbetet sker i
samverkan med Trafikverket som är huvudfinansiär.
n En kommunikationsplan samt aktivitetsplan upprättas i
början på projektet.
n Övergripande information sprids kontinuerligt via TRV:s
och LTU:s intranät och externa hemsidor. När konkreta
och intressanta resultat nåtts informerar projektet om detta i
nyhetsbrev och media informeras genom pressmeddelande,
pressaktivitet eller presstips.
n Resultatspridning genom nyhetsbrev, intressentmöten,
konferenser, ePilots resultatkonferens och hemsidan är effektiv
n En enkät till intressenterna har visat att man är mycket
nöjd med de årliga resultatkonferenserna samt de två nyhetsbrev som skickas ut varje år.
n I projektets stab finns tillgång till kommunikatörer och
grafiker.

4.5 Affärsmodeller för branschen
D E T FI N N S E N E FTE R FR ÅG AN O C H MAR K N AD för tillståndsinformation och informationstjänster, men affärsmodeller
för detta är outvecklade i nuläget. Det finns en efterfrågan

främst hos tågoperatörer och fordonsunderhållsentreprenörer för att dela tillståndsinformation mellan varandra.
Trafikverket är också intresserade av att få kontinuerlig
information kring infrastrukturen som tåg i trafik kan
registrera. Det finns även en efterfrågan bland underhållsentreprenörerna att kunna utnyttja en mer kontinuerlig
övervakning och det har gjorts en del försök inom området,
men det krävs utveckling av många olika delar för att kunna
använda det i daglig verksamhet.

Erfarenheter
n För att branschen ska kunna hitta ett affärsmässigt upplägg
krävs att beställaren utformar kontrakten så att både beställare och utförare ser nytta med själva affären
n För att skapa incitament åt underhållsentreprenörer för att
jobba med metoder för eUnderhåll och en mer kontinuerlig kontroll av tillståndet på infrastrukturanläggningen så
behöver dagens underhållskontrakt utvecklas
n Förmågan och drivkraften att implementera nya affärsmodeller och arbetssätt behöver utvecklas. En förklaring till
tröghet att införa innovationer kan vara att kostnaden för
exempelvis ett nytt arbetssätt uppstår i delar av organisationen som inte får ta del av vinsterna.
n Den tekniska mognaden för att nyttja olika typer av
IT-verktyg som appar och webbgränssnitt eller att komma
åt data från olika databaser anses vara relativt god inom
många järnvägsföretag och Trafikverket. Däremot behöver
den tekniska förståelsen för mätdata öka, och inte minst
koppling till hur de affärsmässiga och ekonomiska möjligheterna hänger ihop med förmågan att analysera mätdata.
n Affärsmässig mognad finns, men behöver utvecklas. Nya
affärsmodeller behöver utvecklas som styr mot mer övergripande målsättningar för branschen. Nya avtal bör underlätta
och stimulera införandet av nya och bättre lösningar.
n Insikten om nyttan finns överlag. Affärsföretagen har
lättare att se detta men kan sitta fast i kontraproduktiva
affärsavtal/modeller vilket gör att de inte är intresserade.
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4.7 Projektkvalitet
ett brett
områdesomfång, stort antal partner och diversifierade
resultat, är projektstyrning den viktigaste komponenten för
att säkerställa projektets måluppfyllelse och leverenskvalitet.
ePilot har valt att använda projektstyrningsmodellen XLPM
med dess tillhörande verktyg. Denna modell har dock
vidareutvecklats och anpassats för att stödja samverkan i
järnvägsbranschen. Denna anpassning har inneburit ett antal
tydliga projektsteg med tydliga beslutspunkter, se Figur 10.
Projektstyrningen har varit ett stöd för såväl de styrande
funktionerna – såsom styrelse och styrgrupp – som de
utförande funktionerna såsom projektledning och supportgrupp.
För att kunna etablera en ensad kvalitetssäkringsprocess
inom ePilot har den gemensamma projektstyrningsmodellen nyttjats i samtliga delprojekt oavsett omfattning och
inriktning.
För att utföra en leveranskontroll mot projektets mål har
följande dokument tagits fram och granskats:
n Projektrapport som levererar en beskrivning av resultat
n Slutrapport som bockar av om allt gått enligt projekt
specifikationen, avvikelser noteras och kommenteras
n Delprojektrapport och slutrapport godkänns av
styrgruppen
Ett protokoll för utvärdering av projektidéer utvecklades
i början av ePilot för att på ett rättvist sätt kunna bedöma
delprojekts bidrag till:
n ePilot-projektets mål
n Uppfyllnad av projektformalia
n Nyttiggörande av resultat
n Förväntade effekter: robusthet, punktlighet, kostnadseffektivitet
n Kvalitet
n Genomförbarhet
n Technology Readiness level (TRL)-klassificering
I P R O J E K T ME D S TO RT AN TAL I N T R E S S E N T E R ,

Progressiva företag inser att rådande affärsmodeller medför
stagnation och att järnvägen som helhet tappar i konkurrenskraft. De är beredda att utveckla branschen tillsammans
med sina kunder och underleverantörer.
n Det är viktigt att klargöra parternas roller beträffande
eUnderhåll samt datainsamling. Gäller t.ex. förvaltning och
ägande av data för infrastrukturen, styrning och upphandling av data från operatörer och entreprenörer inom den
svenska järnvägen.

4.6 Implementeringsutmaningar
ska genomföras på en
avreglerad marknad, är det viktigt att övervaka och analysera
utvecklingen av projekt. Inte bara för att identifiera det
tekniska systemets fördelar och nackdelar, men också de
möjliga organisatoriska, ekonomiska och kontraktuella hinder för att införa innovativa produkter, processer och system
för att lära av och undvika dessa hinder.
Den konceptuella modellen för implementering av innovationer som har använts under ePilot-projektets gång visas
i Figur 9. Modellen beskriver implementeringsprocessen
som icke linjär och upprepande för att komma fram till en
implementation.

F Ö R AT T I NNOVATI ONE R FRÅ N ePilot

Figur 9. ePilot implementeringsmodell
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Erfarenheter
Innovationens komplexitet påverkar hur framgångsrik den
är att implementera
n Faktorer som att användarnas behov är korrekt kända och
prioriteras förenklar möjligheterna att implementera en
innovation. Det är viktigt att personer med bra kunskap om
verksamheten är involverade i implementeringsprojektet.
n Faktorer som är betydande är att det är ett gynnsamt implementationsklimat där organisationens mål är kända och
man har ett klimat för lärande dvs en positiv förändringskultur. Organisationen bör ha en beredskap för implementering och ha tillgängliga resurser.
n För de individer som skall implementera en innovation är
det viktigt att man har fått skaffa nog med kunskaper och
övertygelser angående innovationen, att man har fått ställa
kontrollfrågor för att hitta en övertygelse och bevis för att
man tror att det kan fungera.
n För att få en lyckad implementeringsprocess är det bra
att skapa engagemang genom att formellt utse interna
implementeringsledare. Någon som samordnar och driver,
speciellt om det berör flera grupper av användare.
n För många mindre företag med innovationer kan processen att testa och validera för att sedan få en produkt som
kan implementeras vara för lång och arbetsinsatsen för stor
för att man ska orka ta sig i mål
n Stora och komplexa organisationer kan ha svårt att hitta
en gemensam riktning och fatta beslut om vilka aktiviteter
som skall bedrivas för att uppnå mål
n Mottagaren måste förstå nyttan med innovationen
n Det bör finns ekonomiska incitament för förändringar
n Möjligheten att testa innovationen i liten skala och
kunna ångra genomförande bör finnas
n

De roller som går igenom protokollet är supporten,
beredningsgruppen och styrgruppen, se bilaga A för rollbeskrivningar. Styrgruppen beslutar om start av projekt.

Erfarenheter
n Ett väldefinierat kvalitetssystem är ett måste för att uppnå
förväntade resultat
n Kvalitetsstyrning fordrar en välfungerande och integrerad
projektmodell
n Generiska projektmodeller, som t ex XLPM, kan med
fördel användas i järnvägssammanhang
n Vid val av en generisk modell bör behov av en branschanpassning beaktas
n En gemensam och transparent utvärderingsmodell är ett
måste i ett samverkansprojekt för att skapa förtroende för
beslut

Erfarenheter och lärdomar

Figur 10. ePilots projektstyrningsmodell

4.8 Teknisk plattform
har två former av samverkansstöd via
Järnvägstekniskt center (JVTC) nyttjats. Ett stöd fokuserar
på hanteringen av operativa data, vilket sker via befintlig
lösning vid eMaintenance LAB. Därigenom erhålls även
stöd för hantering av gemensamma administrativa data.
eMaintenance LAB har tillhandahållit en molnbaserad plattform för beslutsstöd i projektet. Plattformen består av ett
antal molnbaserade tjänster (Cloud Services). Dessa tjänster
grupperas i två kategorier (se även Figur 11).
n Projektanalystjänster (Maintenance Analytics) - dessa
tjänster är utformade för att främst stödja analys av data.
Exempel på dessa tjänster är datainsamling från olika källor
(som t ex detektorer, fordon, underhållssystem och driftsystem), integration av insamlade data, bearbetning av data,
kvalitetssäkring och validering, modellering av samband
mellan dataset för analys, distribution av analysresultat och
visualisering.
n Projektstyrningstjänster (Project Management Cloud) –
I D E TTA P R O J E K T
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Figur 11. Samverkansstöd via eMaintenance LAB

dessa tjänster är utformade för att främst stödja projektaktiviteter som: ledning, koordinering, samarbete och samverkan.
Exempel på dessa tjänster är: dokumentstyrning, projektdokumenthantering inklusive versionshantering, projektkalender, projektdagbok, projekt epost, och projektchatt.

4.9 Branschgemensamt beslutsstöd
F Ö R AT T MÖJLI GGÖRA E TT BRA NSCHGEME NSA M T
B ES L U TSSTÖD för involverade parter har ePilot utformat
verktyg för datainsamling, dataanalys och visualisering.
Dessa verktyg bygger på en plattform som har tillhandhållits
i samverkan med eMaintenance LAB vid Luleå tekniska
universitet.
Det gemensamma beslutsstödet möjliggör att olika parter
kan fatta beslut baserat på samma fakta (grundinformation).
Exempel på olika tjänster som tillhandahålls av beslutsstödet
är tjänster för:

Figur 12. Exempel på ”molntjänst”
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kräver ett
effektivt beslutstöd som kan förse olika intressenter (såväl
interna som externa) inom underhåll med rätt beslutsunderlag i rätt tid och med rätt kvalitet. Utformningen av
beslutstöd för underhållssyfte fordrar strategier som bland
annat definierar och fastställer arkitektur, infrastruktur och
ontologi, definitioner av klasser, egenskaper och begrepp.
Dessa strategier tillsammans utgör grunden för att kunna
etablera en plattform för informationsförsörjning inom underhållsprocessen. En informationsförsörjningsplattform för
underhållssyfte realiseras i form av eUnderhållslösningar.
Såväl industriell som akademisk forskning visar att eUnderhållslösningar som bygger på ett tjänstorienterat synsätt kan
underlätta utvecklingen, öka flexibiliteten, minska livscykelkostnader, öka kvaliteten, och även förbättra förutsättningarna för innovationer i sammanhanget.
Mot denna bakgrund, anser branschen att Trafikverkets
framtida plattform för eUnderhåll bör baseras på ett tjänstebaserat synsätt (Service-Oriented Approach). Denna plattform ska möjliggöra för interna och externa intressenter
att tillhandahålla informationstjänster för t ex datainsamling,
databearbetning, datadistribution, dataanalys, och datavisualisering. Dessa tjänster ska kunna utvecklas av företag,
organisationer, och privatpersoner och tillhandahållas via
en s.k. industriellt anpassad Molntjänst, se Figur 12. För att
öka innovationsförutsättningarna bör Trafikverket redan
från början utveckla en lämplig affärsmodell som gynnar ett
innovativt ekosystem för tjänsteutveckling för underhåll.
E TT E FFE K T I V T O C H H ÅLLB ART U N D E R H ÅLL

Insamling av mätdata för olika typer av datakällor över tid
Lagring och omstrukturering av insamlade data
n Integration av olika dataset
n Kontextbaserad analys av insamlade data
n Visualisering av analysresultat av specifika objekt eller
geografiska områden.
n
n

Erfarenheter
n En gemensam plattform för beslutsstöd underlättar samverkan i branschen
n Tillgång och delning av data och information är en
grundförutsättning för att etablera en gemensam plattform.
n Den viktigaste grundstenen, utöver tillgång till data, är
branschgemensamma analysmodeller som ger olika aktörer
möjlighet att kunna analysera och uppfatta data på ett branschenhetligt sätt
n Flexibilitet i så väl datautbyte som analys är viktig och
grundläggande

Exempel på de olika rollerna för tillhandahållande och
organisation för en eUnderhållslösning, se Figur 13.
Ägare av plattformen – plattformsägaren har huvudansvaret för att etablera och tillhandahålla en teknisk plattform
som möjliggör för tjänstekonsumenten och tjänsteproducenten att utbyta informationstjänster (applikationer). Plattformsägaren ansvarar även för utformning av affärsmodell
för tjänsteutbyte samt kvalitetssäkring av tjänster.
Tjänsteproducenten – Tjänsteproducent är personer eller
organisationer som utvecklar tjänster (applikationer) för
avsett ändamål, t. ex. diagnos-, prognos- och ordinationstjänster för att förbättra underhållet. Tjänsteproducenten
exponerar sina tjänster genom den IT infrastruktur som
tillhandahålls av plattformägaren och tillämpar den affärsmodell som denne har utformat.
Tjänstekonsumenten – Tjänstekonsument är personer
eller organisationer som nyttjar tjänster (applikationer)
exponerade via plattformen. Tjänstekonsumenten ersätter
nyttjandet av tjänsten enligt framtagen affärsmodell.
En sådan organisationsmodell medger en öppen flexibel
incitamentbaserad struktur inom vilken personer och
organisationer kan skapa och/eller förädla av informationstjänster (applikationer). Samtidigt bygger denna modell
ett centraliserat kvalitetssystem som säkerställer processerna
mellan tjänstekonsumenter och tjänsteproducenter.
Ett tänkbart scenario som branschen i detta sammanhang har uttalat är att Trafikverket kan utgöra rollen som
plattformsägare och bas för förmedling av kvalitetssäkrat
informationsutbyte inom branschen. En sådan lösning
utesluter inte möjligheten för Trafikverket att även agera
som tjänstekonsument och/eller tjänsteproducent.

Erfarenheter och lärdomar

Erfarenheter och lärdomar

4.10 Möjliggörande teknisk IKT-arkitektur

Figur 13. Exempel på organisation av teknisk eUnderhållslösning
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n Ett övergripande tekniskt ramverk för informations- och
kommunikationsteknik är ytterst viktigt vid etablering av
ett branschgement beslutsstöd
n Val av arkitektur ska göras med utgångspunkt från valt
ramverk
n Öppenhet, flexibilitet, interoperabilitet, portabilitet,
mobilitet, kostnadseffektivitet och användbarhar är viktiga
egenskaper som bör beaktas vid val av arkitektur
n Arkitekturen ska vara styrande vid anskaffning, utveckling,
utformning, anpassning och etablering komponenter

Figur 16. ePilots totala omsättning under projektperioden

4.11 Datakvalitet
är en viktig aspekt inom
tillståndsbevakning. För att kunna fatta beslut baserat på
tillståndsdata är transparens av datakvaliteten, precision hos
mätningarna och dess tillförlitlighet, behov av kalibrering
och underhåll av mätplatserna är viktiga.
DEK L ARATI ON AV DATA KVA LI TE T

Erfarenheter
n Omfattande problem identifierades under projektet i form
av bristfällig eller okänd kvalité på indata, så som hjulprofilmätdata (systemet ej kalibrerat) samt spårbarhetsdata (korrelationsproblem), vilket medfört att resultaten inte kunnat
bedömas som validerade och därmed ej kunnat nyttjas reellt,
för analys och beslutsstöd.
n Vissa problem upptäckters bl.a. har RFID- avläsningen
haft problem att mäta de första axlarna vid tågpassage av tåg
och det antas bero på att systemet trimmats för hastigheter
upp till 70 km/h.
n Det är viktigt att fastställa ett kvalitetssystem avseende
Datakvalitet – beskriver kvalitetsmått på s.k. innehåll (t. ex.
’hjulprofilsdata’). Exempel på datakvalitetsmått är: Mätnoggrannhet, Kalibreringsnoggrannhet, Datakonsistens, Dataintegritet, Fullständighet (completeness), Frekvens, Spårbarhet
n Det är viktigt att fast ställa ett kvalitetssystem avseende
Service kvalitet – beskriver kvalitetsmått på tjänster som
bearbetar ett innehåll (t. ex. ’tjänst för leverans av hjulprofildata till specifik mottagare. Exempel på service-kvalitetsmått
är: Driftsäkerhet, Funktionssäkerhet, Underhållsmässighet,
Underhållssupport
n Kvalitetsmått ska bestämmas vid varje specifikt tillfälle
mellan berörda parter.

Figur 14. Beskrivning av TRL-nivåer

De flesta projekt hade en TRL-nivå på 7 då de startades
och flera hade nått 9 innan de avslutades dvs att dom hade
bevisats fungera i drift. Detta beskriver dock inte hur nära
projekten har varit till att implementeras i verksamheter.

Erfarenheter
n En modell innehållande en skala för att beskriva steg fram
till avslutad implementering behövs, utöver TRL-skalan

4.13 Underhållsekonomi
kan
leda till att akuta stopp, störningar och kapacitetsförluster
kan minskas samt att gjorda investeringar kan nyttjas bättre.
En ökad planerbarhet för alla delar i systemet betyder lägre
kostnad samt vinster i förtroende för transportsystemet som
helhet. Avhjälpande underhåll är, förutom att de medför
driftstörningar och tågförseningar, betydligt dyrare än
förebyggande underhåll. I direkta kostnader är det avhjälpande underhållet avsevärt dyrare än det förebyggande
EN ÖKA D KONT R OL L AV A NL Ä GGNI NGST I L L ST Å ND E T

4.12 Implementeringsgrad i delprojekt
är en beteckning
för en teknologis mognadsgrad och tillhörande teknologisk
risk, se Figur 14. Inom forskningsintensiva verksamheter
används teknikmognadsnivåer för att bekräfta vilka aktiviteter som behövs för att implementera forskningsresultaten
i nya produkter/processer. Begreppet har sitt ursprung i den
amerikanska rymdflygstyrelsen NASA.
En utvärdering gjordes under sommaren 2015 av delprojekt och deras in- och utgående TRL-nivåer, se Figur 15.

TECH NOLOGY REA DI NE SS LE VEL (TRL)
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samtidigt som det påverkar planeringen av det förebyggande
underhållet negativt och kortar ner den tekniska livslängden
på anläggningar och fordon. Förebyggande underhåll kan
dels genomföras som förutbestämt (tids-, kilometer- eller
tonnagebaserat) eller som tillståndsbaserat.
Regelmässigt genomfört förutbestämt underhåll medför
dock inte alltid att rätt krävt underhåll utförs och forskning
har visat att det kan vara upp till 40 % dyrare än tillståndsbaserat underhåll. Det tillkommer även kostnader för möjliga förseningar på andra tåg samt förluster för godstransportköparen som inte kommer att få sin last i tid och möjliga
kunder senare i kedjan.

Erfarenheter
n Mätning och kontroll samt distribution och lagring av
data medför givetvis kostnader. Det krävs analyser över vilka
delar av systemet som ska övervakas och på vilket sätt det
ska göras.
n Att använda sensorer som stöd till underhållsbeslut har
potential. Idag är ju redan alla sensorer i form av detektorer
redan investerade i anläggningen. Idag sker endast säkerhetslarm, och underhållsinformationen är dold i dessa detektorer. Nyttan är högre om data från säkerhetsdetektorerna kan
användas för underhållsbeslut.
n Att samnyttja redan befintliga detektorer för båda säkerhetsgränser och underhållsgränser gör eUnderhåll väldigt
kostnadseffektivt.
n I ett utvecklingsstadium krävs dock investeringar så att
data kan plockas ut och göras tillgänglig för branschen inom
underhåll, men även att standardisering av data och dess
kommunikation med branschens aktörer måste tas fram.

Figur 17. ePilots fördelning av kontanta medel under projektperioden

4.14 Finansiering
på totalt över 30 mkr
under projektperioden. Av dessa har ca 23 mkr utgjorts
av Trafikverkets kontantinsats, och resterande 7 mkr har
branschen tillsammans bidragit genom s.k. egeninsats, se
Figur 16.
Trafikverkets kontanta insats har använts inom fyra huvudaktiviteter, se Figure 17.
n Informationslogistik – avser medel som använts i syfte
att skapa och möjliggöra en testbädd för järnvägsbranschen
(kallad ’Testbed Railway’). Testbed Railway syftar till tillhandahålla en gemensam plattform för data, information och
kunskap mellan olika intressenter inom järnvägsbranschen.
Testbed Railway har nyttjats av ett flertal delprojekt inom
ePilot och kommer att bidra till utvecklingen av framtida
projekt.
n Branschsamverkan – avser medel som nyttjats för aktiviteter som främjar branschsamverkan, såsom processtyrning
och -leding, nätverkskapande, behovsidentifiering och
skapande modeller och angreppssätt för samsyn, samverkan
och samarbete.
n Drift av projektplattform – avser medel som använts för
aktiviteter såsom koordinering, styrning, uppföljning, kvalitetssäkring, kommunikation, spridning, projektledning och
supportstöd till delprojekt.
n Delprojekt – avser medel som nyttjats för direktfinansiering av delprojekt (23 st.)
ePilot H AR H AFT E N O MS ÄT T N I N G

Erfarenheter och lärdomar

Erfarenheter och lärdomar

Erfarenheter

Erfarenheter
n Finansieringsmodellen ska kunna hantera olika typer av
insatser från olika intressenter och i olika sammanhang.
n Det är viktigt att kunna påvisa att det som har satsats
på att utveckla konceptet eMaintenance har lett till ökad
kapacitet och förbättrad tillgänglighet.

Figur 15. TRL-nivåer ePilot delprojekt
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medel och åtgärder
och vad dessa har gett i form av nytta i verksamheten samt
ekonomisk besparing är en metodik som behöver utvecklas.
Detta på grund av avreglering och marknadskonkurrens
är svårt att få tag i det verkliga utfallet såväl i effekter som
ekonomiskt utfall.
Kostnad/nytta/effekt-analys av mätapplikationer visar
att mätning kostar pengar och mätsystem tillför i sig själv
potentiell felrapportering som kan skapa onödiga kostnader. För att kunna fatta beslut om anskaffning av olika
mätteknologier och mätsystem (ombord och/eller vid
sidan av spåret) så måste man kunna värdera dess totala
livscykelkostnad jämfört med vinsterna man kan göra givet
dess tillämpning. Exempel, kostnad för anskaffande, drift
och underhåll av mätsystemen jämfört med vinsten relaterat
till lägre degradering och mindre fel i anläggning och på
fordon. Fortsatt forskning bör utarbeta beräkningsmodeller
som kan vara tillämpbara för att värdera kostnadsnyttan hos
olika sensortillämpningar. Då järnvägssystemet är komplext
så bör kostnad/nytta/effekter även kunna beskrivas ur:
n Infraperspektiv
n Operatörsperspektiv
n Underhållsföretagsperspektiv
n Konsultperspektiv
n Systemperspektiv
AT T MÄTA E FFE K TS AMB AN D E T I N S AT TA

För att kunna utvärdera kostnad, nytta och effekt av projekt har ePilot utvecklat en modell som innehåller följande
principiella steg:
1. Identifiera uppställda mål, nyttor och effekter
2. Ta fram aktörskarta

5. Förväntade
och uppnådda effekter

Figur 18. Aktörskarta

Insats
Nytta>Insats
Ja, Nej

3. Kvantifiera kostnader och insatser
4. Utvärdera kvalitativa och kvantitativa nyttor och effekter
5. Redovisa projektmål, nyttor och effekter på aktörskarta
6. Gör samlad bedömning av nyttopotential och lönsamhet
Aktörskartan, illustrerad i Figur 18, används för att överskådligt visa aktörerna, deras kostnader/insatser, förväntade
och uppnådda mål, nyttor och effekter.
Rekommendationen är att redan i projektspecifikationen
vid ett projekts start tydligt kravställa redovisning och
uppföljning av projektets mål, kostnad, nytta och effekt.
Uppföljningen ska så långt möjligt vara kvantifierbar, om
kvalitativ bedömning måste användas ska den vara tydlig
exempelvis bedömas som ja eller nej. För att underlätta
bedömning av nyttopotentialen i ekonomiska termer kan
nyttan i miljoner kr indelas i olika spann (x-y milj kr/
år), kopplat till geografiskt implementeringsområde och
tidshorisont. Om en mer övergripande bild av lönsamhet
önskas baseras den bedömningen lämpligen på nyttopotentialen och redovisas i lönsamhetskategorier.
Metodiken har använts för att utvärdera tre (3) av ePilots
delprojekt bl.a. delprojekt 003 Trendanalys som påvisar
den sammanlagda nyttopotentialen vid implementering av delprojektets resultat bedöms vara 1-10 milj kr/år
inom ePilot:s geografiska område. Nyttan kan inte uppnås
direkt utan på 3-5 års sikt då det krävs förändrings- och
implementeringsinsatser i respektive verksamhet. Eftersom
nyttopotentialen i nuläget hänförs till ett begränsat område,
ePilot:s geografiska område (då det bara en hjulprofildetektor i Sverige), bedöms delprojektet i kategorin lönsamt.
Liknande resultat har erhållits för de två övriga delprojekt
som utvärderats.

Nytta/Effekt
Uppnådd Ja

Projektdeltagare
Roll

Projektmål
Ja

Nytta/Effekt
Uppnådd Ja

Aktörskarta
Redovisar kostnad, nytta och effekt
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Långsiktiga
effekter

Förväntade och uppnådda effekter

5. Förväntade och uppnådda effekter

NYTTOPOTENTIAL
milj kr/år

Nytta/Effekt
Uppnådd Ja
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6.1 Delprojekt: 001 - Nulägesanalys
6.1.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson Kontaktens epost

6.2 Delprojekt: 003 - Trendanalys av
hjulförslitning
6.2.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

Kontaktens epost

LTU

Projektledare Ulla Juntti

Lernia

Analys

SJ

Projektledare Pär Söderström Par.soderstrom@sj.se

TRV

Expert

E365

Analys

TRV

Expert

LTU

Expert

Ulla.juntti@ltu.se

6.1.2 Projektbeskrivning
i ePilot119 som har att som målsättning att implementera resultat av forskning, öka förutsättningarna utbyta underhållsdata
mellan alla parter som är involverade i järnvägsdrift samt att
hitta möjliga arbetsrutiner för detta.
Målet är att utgångsläget beskrivs så tydligt att det kan
användas i övriga delprojekt för att mäta förbättringar av
drift och underhåll på bandel 119 samt även leverera en
enkät med nyckeltal med vars hjälp det blir möjligt att mäta
förändringarna i förhållande till utgångsläge. Beskrivningen skall vara så tydlig att den skall kunna användas som
ett ”är-värde” dvs. kunna tillämpas som utgångsvärde som
skall förbättras till ett bör-värde (mål att uppfylla) i framtida
delprojekt.
N U LÄG E S AN ALY S E N I N G ÅR S O M E TT D E LP R O J E K T

6.1.3 Resultatbeskrivning
i både
hårda och mjuka parametrar för att dokumentera förutsättningarna då projektet startade. Nuläget har sammanfattats
i ett faktablad för bandel 119 som i sin nuvarande version
innehåller en hel del luckor. Nulägesanalysen bekräftar att
järnvägen är ett komplext system bådetekniskt och organisatoriskt. Systemet kräver stor teknisk systemkompentens
som idag är uppdelad på flera olika ”oberoende” affärsdrivande och icke affärsdrivande parter såsom tillsynsmyndighet, infrastrukturförvaltare, operatörer, leverantörer,
underhållsverkstäder, konsulter, underhållsentreprenörer och
forskningsenheter. Parterna reglerar samarbetet via avtal
och kontrakt som ofta saknar målstyrning, incitament och
samverkansönskemål.

N U LÄG E S AN ALY S E N S B E S K R I VE R U T G ÅN G S LÄG E T

6. ePilots delprojekt
T OTA LT HA R D ET R EGI ST R ER AT S 5 4 PR OJ E K TI D É E R

av dessa har 23 projekt fått startbeslut och genomförts.
Merparten (57 %) av projektidéerna har varit av
eMaintenance karaktär och tillståndsbaserat underhåll, på andra plats finns projekt med fokus på förbättrad planering och nulägesanalys. Fyra av delprojekten har haft fokus på att förbättra datakvaliteten.
Nedan följer en övergripande beskrivning av
ePilots delprojekt. För en mer detaljerad beskrivning
av respektive delprojekt, vänligen kontakta:
info@epilot.se eller se hemsidan
http://www.epilot.se/.
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6.2.2 Projektbeskrivning
ME D TR E N D AN ALY S AV FÖ R ÄN D R I N G E N ( FÖRS L IT N IN G E N )

av de olika hjulprofilmåtten, kan förändring av frekvensen
av de manuella hjulprofilkontrollerna underbyggas (bl.a.
“Norgekontrollen”). Uppföljning av profiler ger oss som
operatör och infrastrukturinnehavaren bättre kontroll på:
n Slitage på hjul och räl
n Kan vi optimera profil en genom att ha bättre kontroll
på omsvarvning
n Minskat slitage på hjul ger också minskat slitage på räl.
n Möjligen skulle man kunna identifiera ”slitsträckor”
dvs bandelar som har högre slitage på hjul.
n Vi vet var vi har kört och kan med en noggrann pro
filmätning se om dessa bandelar ger mer eller mindre
slitage

ePilots delprojekt

6. ePilots delprojekt

6.2.3 Resultatbeskrivning
H J U LP R O FI LK O N TR O LLE R S K E R I D AG MANU E L LT. Målet
i detta projekt har varit att utvärdera om denna mätning
kan ske automatiskt med hjälp av en hjulprofilmätare och
via IT-stöd för efterföljande hantering av mätdatainsamling av hjulprofilmått som möjliggöra en trendanalys för av
förslitningshastigheten. Resultat från de prov som genomförts inom projektet har baserats på historiskt insamlade av
hjulprofildata, historiskt insamlade fordonsindividspårbarhets
data (fordonsindivid/ hjulaxel), samt historisk fordonsprestanda (Km) och underhållsstatus på fordon. De avgränsade
utvärderingar som kunnat genomföras med anledning av
ovan, kan påvisa att trendanalys är fullt möjlig att genomföra. Den s.k. ”Rapport 1” innehåller den grundfunktionalitet som erfordras för att söka fram och göra en trendanalys
av valfri hjulprofilparameter.
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Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson Kontaktens epost

LTU

Projektledare Ulla Juntti

Damill AB

Analys

TRV

Expert

Ulla.juntti@ltu.se

6.3.2 Projektbeskrivning
baserat
på kraftmätning ingår som ett delprojekt i ePilot119 som har
som målsättning att implementera resultat av forskning, öka
förutsättningarna att utbyta underhållsdata mellan alla parter
som är involverad i järnvägsdrift samt att hitta möjliga arbetsrutiner för detta. Delprojektet ska utvärdera och kartlägga
varför parterna (LKAB, Green Cargo, SJ och SSAB) ännu
inte använt levererade data i sin underhållsorganisation.Vilka
är hindren och vilka eventuella förändringar (hårda som mjuka) som behövs för att levererade data skall bli användbar och
komma hela järnvägssystemet till nytta. Mål med projektet
är att kartlägga och analysera varför parterna (LKAB, Green
Cargo, SJ och SSAB) ännu inte utvärderat demonstratorn
UTVÄRDERI NG AV TI LLSTÅ NDSBA SERAT UN D ER HÅ L L

6.4 Delprojekt: 006 - Steg I
6.4.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

TVR
Projektledare Peter Söderholm
				

6.5 Delprojekt: 008 - Dålig gång
6.5.1 Projektparter
Kontaktens epost
Peter.soderholm@
trafikverket.se

Infranord Expert
LTU

Expert

Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

Kontaktens epost

SJ

Projektledare Pär Söderström Par.soderstrom@sj.se

Damill

Expert

TRV

Expert

LTU

Expert

6.4.2 Projektbeskrivning
blir att
undersöka huruvida man med hjälp av STEG, kan analysera
det verkliga kapacitetsutnyttjandet ur ett underhållsperspektiv. Det vill säga att undersöka hur stor andel av de planerade tiderna som är reserverade för banarbeten verkligen
utnyttjas. STEG utvecklades genom ett samarbete mellan
Banverket (1997) och Uppsala Universitet. Sedan januari år
2010 har STEG använts i skarp drift vid trafikcentralerna i
Boden och Norrköping. Hypotesen är att Trafikverket med
hjälp av STEG kan få en kvalitetssäkrad och samlad bild
av verklig beläggningsgrad i anläggning, vilket i sin tur kan
bidra till en mer kvalitetssäkrad kapacitetstilldelningsprocess
avseende optimering mellan trafik och underhåll.
HUV UD UPPGI F T EN I NOM D ET TA D EL PR OJ EKT

6.5.2 Projektbeskrivning
FÖ R AT T K LAR LÄG G A O M D ÅLI G G ÅN G beror på fordonet
eller banan så behöver uteslutning ske. Ett sätt att klarlägga och få ett mått på fordonets instabilitet/ dålig gång
beteende, är att mäta den ekvivalenta koniciteten. Har man
koll på detta mått och därtill ansätter en underhållsgräns så
får man möjlighet at hantera den komfortrelaterade (kundpåverkan) för att undvika dålig gång, därtill kan i förekommande fall utesluta fordonsindividen som orsak till dåliggång och en bättre underbyggd felanmälan om spårlägesfel
kan ske. Projektet levererar svar på om mätmetoden för
ekvivalent konicitet är tillämplig för hjulprofilmätaren, samt
om det går att styra underhållet med denna metodik.

6.3.3 Resultatbeskrivning
ATT TI LLGÄ NGLI GHE TEN och online statusen på
demonstratorn är god och levererad information bedöms användbar så har användningen inte kommit igång. Detta beror på:
n Valet av de presumtiva mottagarna som skulle utvärdera
demonstratorn har inte alltid varit densamma som de som
hade ansvar och kunde initiera avsyning och underhållsinsats.
n Bristande implementering, en plan för hur demonstratorn
skulle användas och utvärderas saknades.
n Affärsmässiga uppgörelser med uppdelningen i vagnägare,
vagnuthyrare, operatör och underhållsföretag gör det svårt att
se var ansvarsgränserna går.
n Olika affärsmodeller för underhållet.
n Ansvarsförhållanden då operatörer kör andra ägares vagnar.
n Operatörens körförhållanden med avseende på var
fordonen rullat kopplat till konditionen på banan,
väderlek och vem som kört dem.
n Brist på tid pga. av slimmade organisationer
n Nyttan med demonstratorn har inte sålts in t.ex. genom
att visualisera kostnadsbesparing, förlängd hjullivslängd
eller ökad kvalitet och tillförlitlighet.
n För mycket data presenteras och kräver både kunskap
och ett tränat öga för att hitta felen.
n Gränser för larmnivåer saknas.
n Avsaknad av analysverktyg som gör det möjligt att
t.ex. trenda nedbrytningstakten.
n Användaren måste själv aktivt besöka demonstratorn
och söka rätt på informationen
TR O TS
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6.5.3 Resultatbeskrivning
är ett centralt begrepp bland
gångdynamisk expertis. Mätetalet kan, åtminstone teoretiskt,
berätta om den gångstabilitet som ett studerat fordon får
när det sätts i trafik. I den här studien avrapporteras vilka
möjligheter man har att automatiskt mäta hjulprofiler ute på
linjen med systemet WheelView och via dessa hjulprofiler
beräkna ekvivalent konicitet för passerande fordon. Mätdatats kvalitet och tillgänglighet blir då viktigt aspekter.
Resultatet av den gjorda studien pekar på att hjulprofilmätaren WheelView i Sunderbyn tycks klara profilhöjdmätning på de flesta SJ-fordonen men att de första axlarna
i tåget ofta uteblir. Det är troligen så att mätstationen får
problem med tåg vars hastighet överstiger 70 km/h som
den trimmats för. Mätnoggrannheten på valfri punkt
längs profilen kan vid jämförelse med Miniprof vara ca
+0,6/-1,5mm medan precisionen är bättre, bedömningsvis +/- 0,5mm. Med precision menas här spridningen vid
återkommande avläsning av samma profil och utan ändring
av systemets kalibrering. I begreppet profilmätning ingår att
för valfri punkt på profilen kunna bedöma slitage över tid.

E K V I VALE N T K O N I C I T E T

6.4.3 Resultatbeskrivning
F ÖL J A ND E SL UT SAT SER OC H R ESULTAT kan sammanfattas
efter delprojektets slut:
n Det är möjligt att med hjälp av STEG följa upp de
banarbeten som har planerats och återkoppla utfallet till de
som har varit med under kapacitetstilldelningsprocessen. På
så sätt kan de som har varit med under planeringsskedet förbättra sitt arbete och på sikt kvalitetssäkra processen.
n Istället för ett teoretisk värde på beläggningsgrad ur
underhållsperspektiv så är det möjligt att erhålla verkliga
värden och återkoppla inom Trafikverkets organisation, men
också till underhållsentreprenörer och järnvägsföretag.
n Då utfallet numera lagras för en längre period och en viss
bandel stöttas forskning, utveckling och förbättring kring
anläggningen och dess underhåll.
n Projektet har redovisat ett antal exempel på möjlig presentation av resultat från analys av STEG-data.

6.6 Delprojekt: 014 - Kontinuerlig
tillståndsinformation
6.6.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

Sweco Projektledare Helena Sjaunja
				
LKAB

Expert

Damill

Expert

LTU

Expert

Kontaktens epost
Helena.sjaunja
@sweco.se

6.6.2 Projektbeskrivning
D AMI LL AB H AR U T V E C K LAT E N N Y MÄT U T RU S T N IN G som
kan leverera kontinuerlig tillståndsinformation över infrastruktur. Mätutrustningens instrument som mäter krafter
vertikalt och lateralt inryms i en väska som fästs på det
tågsätt genom vilket mätningen ska ske.Väskan åker därefter
med tåget på dess ordinarie rutt och mäter därmed infrastrukturen den passerar. Denna produkt kallas Track logger.
Exempel på mätresultat visas i bilaga. Projektet syftar till att
testa Track loggerns funktion och undersöka vad den kan
användas till, vilka eventuella fel och brister i banan som
kan upptäckas med andra ord. Utvecklingen av väskan har
gjorts i ett annat projekt och är inte en del av detta projekts
resultat.
Målet för projektet är att inom tidsramen kunna presentera framgångsrik kontinuerlig mätning av infrastruktur
med hjälp av ny mätutrustning. Med framgångsrik
menas att det ur mätningarna
ska gå att dra slutsatser om
huruvida det skett några
förändringar i banan. Med
hjälp av informationen som
samlas in ska underhållsbeslut
kunna tas för förebyggande
underhåll.

ePilots delprojekt

ePilots delprojekt

6.3 Delprojekt: 004 - Utvärdering av
tillståndsbaserat underhåll baserat
på kraftmätning
6.3.1 Projektparter

6.6.3 Resultatbeskrivning
MÄT N I N G AR ME D TR AC K LO G G E R N har pågått mellan
november 2014 och augusti 2015. Därefter har analyser av
Track Loggerns mätresultat jämförts mot befintlig information om anläggningens tillstånd. Denna befintliga information har inhämtats från Trafikverkets system; Bessy, Ofelia
och Optram.
Sammanfattningsvis så visar Track Logger på potential att
fungera som en kontinuerlig informationskälla som skulle kunna bidra till att öka det förebyggande underhållet och därmed
minska akut felavhjälpning och påverkan på tredje part.
Fortsatt användande av mätutrustningen skulle kunna öka
dess användbarhet. Detta genom att en kunskapsbank över
hur Track Logger detekterar (och inte detekterar) vissa typer
av fel i anläggningen.
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Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson Kontaktens epost

Damill
Projektledare Dan Larsson Dan.larsson
			@damill.se
TRV

Expert

Infranord

Expert

Vossloh

Expert

6.8 Delprojekt: 028 - eMaintenance
Infrastruktur
6.8.1 Projektparter
Part
(Organisation)

Roll

Kontaktperson

eMaintenance365
Projektledare
Bengt Jonsson
Kontaktens epost: Bengt.jonsson@emaintenance365.se
LTU

Expert

Trafikverket

Expert

6.10 Delprojekt: 036 - App för faktablad

6.9.1 Projektparter

6.10.1 Projektparter

Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

LTU
Projektledare Öivind Lier
			
Sweco

Expert

TRV

Expert

Damill

Expert

LKAB

Expert

V I D ATT LÄG G A I H O P

6.8.2 Projektbeskrivning

för järnvägsunderhåll. De är hårt utsatta av laster både från tunga godståg
och snabba persontåg samtidigt som de är svåråtkomliga
för service utan att tågtrafiken påverkas. Ca 20 % av alla fel
som rapporterades på bandel 119 under åren 2008-2013
förorsakades av spårväxlar, och av dessa kunde 10% ej härledas tillbaka till rätt växel. För 50 % kunde felorsaken inte
bestämmas utan verkligt fel rapporterades som ”ej möjligt
att definiera” eller ”inget fel” i 28 % av fallen var orsaken
”snö eller is”. Detta innebär att ett stort antal utryckningar för att avhjälpa fel i spårväxlar sker i onödan. Genom
att placera ut 4 kameror som kan övervaka och kontrollera växlarna på distans kan en del av felutryckningarna
undvikas. Tekniken utgörs av en Internetkopplad kamera
som hängs upp i kontaktledningen ovanför växeln som
sedan kan leverera bilder på begäran. Kamerans montage/
upphängning i kontaktledningen sker snabbt och enkelt då
inga extra stolpar behövs och översiktsbilden av växeln blir
mycket bra.

att skapa en konsistent eMaintenance
Infrastruktur, vilken används av andra delprojekt inom ramen för ePilot119. Projektet kommer därmed i förlängningen att bidra till att nedanstående övergripande mål inom
ramen för e-Pilot 119 uppnås med hjälp av information och
informationsteknologi för drift och underhåll.
Plattformen kommer att tillhandahålla en ”testarena” för
tjänster som är tillgängliga 365 dagar per år, i en industriell
miljö.
Projektet levererar en modell för implementering av
infrastruktur för data-, informations och kunskapsutbyte
mellan järnvägsintressenter. Denna modell kan användas för
framtida branschsamverkan.
PR OJ EKT ET S M Å L Ä R

Kontaktens epost

Part
Roll
(Organisation)

oivind.lier
@sweco.se

LTU *
Projektledare Christer Stenström Christer.stenstrom
			
@ltu.se

minst två scener (satellitbilder) och
studera förskjutningen däremellan kan man analysera
rörelser som beskrivet nedan. Principerna är snarlika de för
traditionell stereofotogrammetri. SAR (differentiell interferometrisk Syntetisk Apertur Radar) kan förenklat beskrivas som satellitövervakning, där deformationer i ett stort
antal mätpunkter eller mätpixlar över en yta mäts genom
jämförelser mellan satellitmätningar av samma yta, från olika
datum. Metoden har i teorin mycket bra egenskaper med
en mätnoggrannhet i höjdled ned emot decimal-millimeter
och en hög upplösning i plan, från kvadratmeter och ned
till kvadratdecimeter, beroende på precisionen i satelliten
och antal mätningar man har i tid. Äldre satellittmätningar
ger sämre datatäthet men utgör störst nytta då det finns
möjlighet att gå tillbaks i tiden och analysera historiska data
så långt tillbaka som det finns satellitbilder av denna typ
över området, vilket i Sverige normalt innebär till början
av 1990-talet. Detta ger möjlighet till en ytövervakning
där deformationen i hela området kan dokumenteras och
inte bara i enstaka mätpunkter och möjlighet att göra
kompletterande undersökningar av områden där avvikande
rörelsemönster kan misstänkas.

att minska tid för felavhjälpning och snöröjning av spår genom att minimera antalet
onödiga utryckningar och bidra till att rätt resurser tas med
vid felavhjälpning och på så sätt frigöra mer kapacitet för
trafik i spår och minska tågförseningar. Ett mer långsiktigt
mål är att utveckla kameraövervakningen till att även trenda
tillstånd och nedbrytningshastigheten för spårväxlar i syfte
att utföra rätt underhåll i rätt tid till rätt kostnad.

PR OJ EKTET HA R HA FT SOM MÅ L
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Expert

S Y FT E T ME D P R O J E K TE T är att förse järnvägsbranschen
med hjälpmedel för uppföljning av branschgemensamma
nyckeltal. Exempel på sådana nyckeltal är:
a) trafiksituationer;
b) banans robusthet och tillgänglighet;
c) fordonens robusthet och tillgänglighet;
d) branschsamverkan; samt
e) underhåll. Målet med projektet är att utveckla ett verktyg
för branschen som medger möjlighet till uppföljning av s.k.
branschgemensamma nyckeltal över tid. Projektets strategi
är att utveckla en demonstrator, dvs. en App, för visualisering av nyckeltal (max 5 st.) med historik och möjlighet
till att kunna klicka sig vidare för att fördjupa sig i bakomliggande information. Denna demonstrator ska kunna
användas för att följa förändringarna i bandel 119 över tid.
Visualiseringen av nyckeltal ska förslagsvis kunna göras
hierarkiskt eller i en matris.

har antalet fel minskat kraftigt
från 2014 till 2015 relativt andra anläggningstyper och år.
Dessa är: positioneringssystem; signal; samt ställverk, RBC
och linje-blockering. Tre överväganden berörande indikatorn tillgänglighet som bör tas i beaktning är: möjlighet att
bryta ner indikatorn för att komma närmare orsakerna till
indikatorvärden; tidsrymd för beräkning; samt användande
av median, medelvärde och registrerade återställningstider
vid beräkning.Valen man gör vid en mjukvaruimplementering kan man uppdatera efterhand med erfarenhet från
tillämpning. En egenskap hos feleffektmatrisen, så som den
är tillämpad i denna studie, är att den påverkas av tidtabeller
och gångtidstillägg.

I TR E AN LÄG G N I N G S T Y P E R

PR OJ EKT HA R L EV ER ER AT

6.7.3 Resultatbeskrivning

Kontaktens epost

6.10.3 Resultatbeskrivning

6.8.3 Resultatbeskrivning
följande leverabler:
n En modell för implementering av infrastruktur för data-,
informations och kunskapsutbyte mellan järnvägsintressenter.
n Vidare levererar projektet en molnbaserad infrastruktur som
implementerar ovannämnd modell för utveckling av eMaintenance-lösningar.
n Initialt kommer infrastrukturen att kunna hantera utbyte av
data och information relaterade till bland annat mätstationerna i Sävast och Sunderbyn.
n Projektet kommer också att leverera en testplattform
(”träningslokal”) för test av bl a teknik för branschsamverkan
inom järnväg.

TRV

Kontaktperson

6.10.2 Projektbeskrivning
6.9.2 Projektbeskrivning

6.7.2 Projektbeskrivning
VÄXL AR Ä R E N KÄ ND KOSTNA DSDRI VA RE

6.9 Delprojekt: 035 - InSAR

ePilots delprojekt

ePilots delprojekt

6.7 Delprojekt: 016 - Kamerabaserad
övervakning och tillståndskontroll av
spårväxlar
6.7.1 Projektparter

6.9.3 Resultatbeskrivning
ME D ME D E LP R I S P Å J ÄR N MALM 5 6 U S D / TO N ( Q 2 - 2 0 1 6 )

representerar varje tåg i dag nästan 4 miljoner SEK. Prislappen på en dags driftsavbrott blir därmed uppemot 100
miljoner SEK för endast järnmalmtransporten. Alternativa transportvägar är utskeppning via Luleå hamn, som
kan hantera mellan 80-160.000 ton om hamnen byggs ut
(Trafikverket, 2015).Vägtransport är inte möjligt.
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ePilots delprojekt

6.11 Delprojekt: 037 - Nulägesanalys
Nynäsbanan
6.11.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson Kontaktens epost

LTU

Projektledare Ulla Juntti

Infranord

Expert

TRV

Expert

Ulla.juntti@ltu.se

6.11.2 Projektbeskrivning
i både
hårda och mjuka parametrar, för järnvägssystemet på den/
det bandel/stråk där projektet påbörjas, dels att ta fram förslag på ett antal mätetal som ska användas för att mäta och
följa resultat från framtida aktiviteter/delprojekt i projektet
ePilotStockholmSyd.
Syfte är att ge underlag till projektet ePilotStockholmSyd
till att kunna göra rätt urval av förbättringsåtgärder för hela
järnvägssystemet. Nulägesanalysen kommer att genomföras
av två sommarabetare som är elever vid LTUs Högskoleingenjörsutbildning inom underhållsteknik.
M ÅL ET Ä R ATT DELS ATT BESKRI VA UTGÅ N GSL Ä GET

6.12 Delprojekt: 040 - HUGO
6.12.1 Projektparter

6.13 Delprojekt: 042 - MeTra
6.13.1 Projektparter

Part
Roll
Kontaktperson Kontaktens
(Organisation) 			
epost

Part
(Organisation)

TracOptic
Projektledare Timo Trolin Timo.trolin
			@tracoptic.se

eMaintenance365
Projektledare
Anders Dalstål
Kontaktens epost: Anders.dalstal@emaintenance365.se

TRV

Expert

TRV

Expert

LTU

Expert

LTU

Expert

eMaintenance365 Expert

6.12.2 Projektbeskrivning
SYF T ET M ED PR OJ EKT ET var att skapa bättre besluts- och
uppföljningsunderlag för projektledare underhåll Trafikverket
samt att resultaten från delprojektet kan komma användas i
grundutbildning och forskarutbildning vid Luleå tekniska
universitet. Detta görs genom att koppla samman Trackoptic
tjänster som utvecklats för att filma järnvägens infrastruktur
från ordinarie tåg och spela in lokförares observationer om
banan, med eMaintenance365 molntjänst som visualiserar
och analyserar spårets och fordonens tillstånd och tillståndsutveckling. Detta för att snabbare kunna utveckla diagnos
och prognos för beslutsunderlag som regelbundet kan följa
hur infrastrukturens skick och dess omgivning utvecklas.
Sedan används information till att visualisera och informera
om avvikelser till ansvariga personer inom Trafikverket och
till de som utför banunderhållet. På så sätt bidrar delprojektet
till en mer robust anläggning och ett säkrare och effektivare
banunderhåll.

Roll

Kontaktperson

6.13.2 Projektbeskrivning
har ett arbete bedrivits inom JVTC, med syfte
att med hjälp av olika typer av tillståndsdata kunna ge ett
beslutsstöd, så att förebyggande åtgärder kan genomföras inom
järnvägsområdet innan fel och störningar inträffar. Att arbeta
med ett förebyggande synsätt istället för att arbeta avhjälpande
när fel och brister uppkommer är ett mer kostnadseffektivt sätt
att bedriva en underhållsverksamhet. Delprojektets övergripande mål är att skapa en nytänkande innovativ samverkansplattform som medger utveckling av affärskoncept för
järnvägsbranschens olika aktörer. Delprojektet kommer därmed
i förlängningen att bidra till att övergripande mål inom ramen
för JVTC:s och ePilot:s verksamhet uppnås. Detta med hjälp av
information och informationsteknologi för drift och underhåll.
S E D AN 2 0 0 5

t

Resulta

Universitet
& högskolor

Föreskrifter, normeringar,
standards och handböcker

Stat/
Trafikverket

Stora företag
med egen FoU

Tidigare tillämping
av FoU resultat

Universitet
& högskolor
Stat/
Trafikverket

6.11.3 Resultatbeskrivning
beskriver nuläget på järnvägsstråk
19 Nynäsbanan. Rapporten ger ett tumavtryck över
dagsläget och de senaste fem åren genom att presentera
sammanställd underhållsrelaterad historik, samt återge information som har inhämtats genom intervjuer och samtal
med olika aktörer som är representerade på banan.
Trafikverket har inte ett centraliserat underhållssystem,
utan det finns flera olika system. Underhållentreprenören
jobbar i Trafikverkets system. Tågleverantören, som också
sköter underhållet för tågen, har sitt egna underhållsystem.
Transparensen och samarbetet har blivit bättre på senare tid,
bland annat genom att parterna är överens om att tänka mer
utifrån resenärernas perspektiv. Parterna säger uttryckligen att
de är positiva till ökad samverkan och vill ha samarbeten som
syftar till ökat datautbyte. Att få ut mer av den egna informationen genom att komplettera den med en annan parts
information. Men det är en utmaning att kombinera olika
datasystem och få dem att kommunicera med varandra.
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Upphandling
Resultat

Upp
han
dlin
g

Framtida tillämping
av FoU resultat

DENNA NULÄ GE SA NA LYS

Små och medelstora företag

Stora företag
med egen FoU

Re

su

lta

t
Små och medelstora företag

al
Avt

6.12.3 Resultatbeskrivning

6.13.3 Resultatbeskrivning

för tågförarnas plattor skulle
förses med integrerad knapp som tågförarna kan trycka på för
akuta rapporter, vilken rapporterar exakt GPS-position. Lösningen blev fyra tydliga knappar. Funktionen förarrapportering
är en tjänst där föraren via sin platta i förarhytten kompletterar
akuta felrapporteringar. Genom ett knapptryck på plattan
kompletteras felrapporteringen med bl.a GPS-position samt
med filmat material och vägbeskrivning.Till exempel är detta
en stor hjälp vid lokalisering och eftersök av skadat vilt. Det
behövdes även testkörning av förarappen av tågförare i tågen,
dvs i skarpt läge. Funktionen röstinspelning vid icke-akuta
åtgärder testades inte i skarpt läge. Den funktionen är tänkt att
användas vid icke akut rapportering, t ex fel i infrastrukturen
som inte är akuta. Denna funktion har Trafikverket i dag inte
resurser och organisation för att ta emot och organisera, utan
fokus lades istället på akuta rapporter.

E N AV LE VE R AN S E R N A FR ÅN ME TR A- P R O J E K TE T var att ta
fram en rapport beskrivande de affärsmässiga och tekniska fördelar som eMaintenance-lösningar för med sig inom det svenska
järnvägssystemet samt återge hur mogen järnvägsbranschen är på
att utnyttja lösningar likt dessa. Denna rapport återspeglar detta
genom att beskriva den framtagna eMaintenance-lösningen för
projektet samt genom att presentera resultat från intervjuer, observationer och workshops där branschens mognad för dessa typer av lösningar diskuterats.Tjänsteplattformen framtagen inom
ramen för detta projekt bygger på en liknande modell som den
i delprojekt 028. Plattformen har även här implementerats som
en molntjänst, dock med högre krav på driften då det inom detta
projekt ställs krav på produktionsmiljö. Gällande anpassningen
har även där vissa delar kunnat nyttjas från 028, däribland delarna
som berör hjulprofilmätaren i Sunderbyn som även inom detta
projekt ingår som en datakälla.

T R A C KOPT I C S A PPL I KAT I ON

6.14 Delprojekt: 044 - Hastighetsnedsättning efter hjulskada II
6.14.1 Projektparter
Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson Kontaktens epost

Damill
Projektledare Dan Larsson Dan.larsson
			 @damill.se
TRV

Expert

LTU

Expert

E365

Analys

Green Cargo Expert
SJ

Expert

6.14.2 Projektbeskrivning
D AG E N S H AS TI G H E T S N E D S ÄTT N I N G AR vid högnivålarm från
Trafikverkets hjulskadedetektorer behöver utredas. Sambandet
mellan skadans art, kraft, storlek och omgivningstemperatur är
idag underlaget för de hastighetsnedsättningar som gäller efter
högnivålarm. Arbetet ska begränsas till RC-lok och deras
hastighetsberoende när det gäller kraftgenerering från slaghjul
och då uppmätta i Trafikverkets
detektorer. Speciellt fokus
riktas på hastighetsområdet 50km/h
upp till full fart 160
km/h. Operatörer och
Trafikverket önskar
underlag till kommande
standarder och föreskrifter som ska beskriva åtgärd då larm
inträffar. Lönar det sig t.ex. att minska hastigheten 20 km/h
under normal STH eller är sådan åtgärd meningslös? RC-lok
opererar oftast i området 90-160 km/h.

6.14.3 Resultatbeskrivning
är att ett
hastighetsberoende för stötkrafter pga. hjulplatta inte kunde
identifieras i det använda hastighetsområdet, vilket är i linje
med resultatet av andra nyligen genomförda studier. Dessa har
visat på ett svagt beroende eller till och med negativ beroende
på hastigheten. Det unika med denna studie ligger i användningen av realistiskt slitna lokhjul samt i att uppskattningen
av den faktiska skadans längd baseras på mätningar av hjulens
lateralposition vid detektorpassage.
Litteraturstudien som gjorts hittade å andra sidan en
tidigare studie av Trafikverket som visat på hastighetsberoende
för skadetypen orunda hjul. Det skall påpekas att antalet
tillgängliga datapunkter var för liten i den här genomförda
studien för att det ska betecknas som statistiskt säkerställt
resultat. Det blev en konsekvens av begränsningarna som
nämnts ovan. Rapporten visar på framtida behov av att
undersöka hastighetsberoendet mer detaljerat och då ge nödvändig kunskap för anpassning av praxis, normer och regler
för hastighetsminskning.

D E N VI K T I G AS T E S LU T S AT S E N AV S TU D I E N
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Part
Roll
(Organisation)

Kontaktperson

ReRail
Teknik
Anders Sundgren
			

Kontaktens epost
Anders.sundgren
@rerail.com

6.16 Delprojekt: 047 - State-of-the-art
mätutrustning
6.16.1 Projektparter
Part
(Organisation)
LTU

Roll

Kontaktperson Kontaktens epost

6.17 Delprojekt: 049 - Nyttoanalys
6.17.1 Projektparter
Part
(Organisation)

Projektledare Matti Rantatalo Matti.rantatalo@ltu.se

TRV

Expert

Analys

Bombardier Expert

TRV

Expert

Expert

Sweco

Expert

Tyréns

6.16.2 Projektbeskrivning
att beskriva möjlig teknik
(mätutrustning) och dess möjligheter att mäta och bedöma
tillstånd på fordon och bana, men även övervaka oönskade
händelser, t.ex. djur i spår. Målet är att leverera en State-ofthe-Art som kan användas vid beslut av val av mätutrustning
som levererar kostnads/nytta effekter genom tillståndsövervakning av driftstörningskänsliga system och komponenter
i järnvägssystemet. State-of-the-Art ska också identifiera
kriterier för urval av framtida övervakningssystem.
STAT E-OF -T HE-A RT SYF TA R T I L L

ett antal genomförda delprojekt inom ePilot119 och visa på möjligheter,
svårigheter och osäkerheter för att ge en approximativ
uppskattning av kostnad-nytta-effekt. Bedömningar bör
göras av nyttopotentialen av ePilot. Om möjligt göra en
samlad lönsamhetsbedömning för utvärderade projektet i
kategorierna: mycket lönsam, sannolikt lönsam, osäker och
olönsam.
Projektet bidrar till att beskriva eventuell nytta för
samhället och näringslivet. Frågeställningen är ytterst ifall
ePiot119 delprojekt har genererat nytta som motiverar
kostnaden för projekten.

P R O J E K T E T G ÅR U T P Å AT T U T V ÄR D E R A

ProjektInsats
Nytta>Insats deltagare
Roll
Ja, Nej

Aktörskarta

6.15.3 Resultatbeskrivning

Redovisar kostnad,
nytta och effekt

S L U TL EVERA NSE RNA Ä R EN NY RÄ LPRODU KT

Stefan.jonsson
@trafikverket.se

6.17.2 Projektbeskrivning

Nytta/Effekt
Uppnådd Ja
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Kontaktperson Kontaktens epost

LTU

LTU

som innebär
att 10 mm av rälhuvudet ersätts med en borstålskappa som
rullformats och härdas. Innovationen innebär att en gammal
räl med skador på rälhuvudet kan återanvändas vilket
reducerar koldioxidutsläpp radikalt, eftersom man slipper att
nyproducera räl. Materialet i kappan har dessutom mycket bättre materialegenskaper än standardräl vilket minskar
behov av rälsslipning och rälssmörjning. Rälsprodukten
minskar också risk för urspårning genom att kappan eller
rälstommen fortsätter att hålla ihop rälen vid ett ev. rälsbrott
på kappan eller stommen.
Värde för intressenter är huvudsakligen att ReRail
möjliggör en snabb och praktisk tillämpning att modifiera
och återanvända ”utnött räl” och undvika rälsbyte. Rälsprodukten ReRail minskar behovet av räls vilket ger både
miljömässiga som ekonomiska vinster. Beräkningar visar att
underhållskostnaderna kan halveras och livslängden ökas. I
detta delprojekt är leveransen;
n Installation av ReRail på driftplats Luleå i spår 21
som en 8 m lång passräl
n Upprättande av prov- och kontrollplan, samt
n extra besiktning under provdriftens första halvår

Roll

Expert

LTU

att säkerställa att ReRail installeras i spår, att en prov- och kontrollplan sammanställs för
att följa upp och dokumenterar ReRails egenskaper under
provdriftsperioden samt att den extraordinarier besiktningen/kontrollen genomförs under provdriftens första halvår.
Resultatet kan användas som underlag till den fortsatta
valideringen och EU-märkningen av ReRail som en ny
rälprodukt, vilket är järnvägsbranschens motsvarighet till
CE-märkning.

Part
(Organisation)

TRV
Expert
Stefan Jonsson
					

Expert

DEL PROJE KTET MÅ L Ä R

Kontaktperson Kontaktens epost

Projektledare Matti Rantatalo Matti.rantatalo@ltu.se

TRV

6.15.2 Projektbeskrivning

Roll

6.18 Delprojekt:
050 - Befästningsövervakning
6.18.1 Projektparter

Långsiktiga
effekter

NYTTOPOTENTIAL
milj kr/år
Nytta/Effekt
Uppnådd Ja

6.17.3 Resultatbeskrivning

6.16.3 Resultatbeskrivning
NED A N PR ESENT ER A S tillståndsövervaknade detektorer.
Den första delen presenterar de detektorsystem som finns
i Trafikverkets anläggning i dagsläget. Nästkommande del
presenterar start-of-the art mätutrustning som finns på den
internationella marknaden.

AV S AK N AD E N AV J ÄR N V ÄG S B E FÄS TN I N G AR detekteras
och registreras i dagsläget manuellt via visuella besiktningar. Dessa inspektioner kräver att befästningarna är synliga
vilket inte alltid är fallet speciellt inte under vintertid. Detta
projekt syftar till att automatisera detektionen av saknade
järnvägsbefästningar, med hjälp av ett system som baseras på
mätningar av magnetfält, så att de mer tidsödande visuella
inspektionerna kan ersättas med en mer frekvent metod.
Det tänkta systemet för detektion av befästningar baseras
på en av Bombardier tidigare utvecklad produkt (Lindometer) för hastighetsmätning av tåg, men skall i detta projekt
användas för detektion av saknade befästningar. Projektet
omfattar konstruktion av en lämplig teststräcka i fält samt
konstruktion av en matväg för mätsystemet. I projektet skall
olika typer av defekter relaterade till befästningar och även
räls analysers med hjälp det föreslagna mätsystemet.

Projektmål
Ja

Nytta/Effekt
Uppnådd Ja

forsknings- och utvecklingsresultat kräver noggrann planering och vid start gemensam
målbild hos aktörerna. Här utvärderade tre delprojekt visar
att det som förväntades vid delprojektens start är uppfyllt
när delprojekten avslutats. Grunden för de lyckade resultaten är att det har funnits förståelse för varandras olika roller,
att problem kan uppstå och att man gemensamt försökt
lösa problemenen.Vid intervjuerna och genomgång av
slutrapporter så framhölls genomgående att samverkan mot
gemensamt mål som den största framgångsfaktorn. Attityd
och beteende var således viktiga delar vid genomförandet. Bedömning av nyttor och effekter i kvalitativa termer
kunde ske med hjälp av delprojektens projektspecifikationer,
projektrapporter samt intervjuer. För att kunna utvärdera
nyttopotentialen i kvantitativa ekonomiska termer och göra
en lönsamhetsbedömning genomfördes en enkel mail enkät.

AT T I V E R K LI G D R I FT T E S TA

6.18.2 Projektbeskrivning

ePilots delprojekt

ePilots delprojekt

6.15 Delprojekt: 045 - ReRail
6.15.1 Projektparter

6.18.3 Resultatbeskrivning
B Y G G N ATI O N E R AV TE S TAN LÄG G N I N G E N krävde expertkunskap inom järnvägsbyggande. Då resurser med denna typ av
kompetens är hårt belastade ute i verksamheten sprack den
ursprungliga tidsplanen.
En ökad kompetens och kunskap i mätning av virvelströmmar för järnvägsapplikationer har erhållits samt
en ökad kunskap om hur magnetfälten varierar för olika
befästningstyper. Samarbetet mellan LTU och Infranord
fungerade utmärkt där personal från Infranord var behjälplig vid designen av testanläggningen. Trafikverkspersonal
gjorde också en betydande insats för att lokalisera rätt typ
av komponenter för testplattformen. Bombardier har varit
förutseende och förberett möte med ett företag med kompetens för mätvagnskonstruktion även om detta ansvar legat
på LTU.
Då detta var ett relativt litet projekt med ett begränsat
antal moment har styrandet och ledningsarbetet fungerat smärtfritt i en samförståndsanda. Det operativa arbetet
har skett i mindre grupperingar för att lösa respektive del.
Alla deltagare har visat ett engagemang och vilja att lösa
projektmålen.
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Part
(Organisation)

Roll

6.20 Delprojekt: 053 - Växelövervakning
6.20.1 Projektparter
Kontaktperson

E365
Projektledare
Jesper Westerberg
Kontaktens epost: Jesper.westerberg@emaintenance365.se
LTU

Expert

SJ

Expert

TRV

Analys

6.19.2 Projektbeskrivning
arbete
för att driftsätta ett antal prototyper/demonstratorer för test
och vidareutveckling av kvalitetssäkrat beslutsstöd som optimerar för drift- och underhållsinsatser på hela järnvägssystemet. Här ingår också att initiera ett arbete med att ta fram
en modell för implementering. Specifikationen beskriver
Steg 1 för detta arbete inklusive en vision och en målbild.
Steg 1 kommer också att leverera en projektspecifikation
för Steg 2, med förslag på hur arbetet med fortsatt implementering av ePilots delprojektresultat skall bedrivas efter
ePilot119s avslutats. Specifikationen har också identifierat
potentiella partners samt förslagit en projektorganisation.
DET B EHÖVS YTTERLI GA RE BRA NSCHGEMENSA M T

Part
(Organisation)

Roll

Kontaktperson

TRV
Expert
Stefan Jonsson
			

Kontaktens epost
Stefan.jonsson
@trafikverket.se

6.21 Delprojekt: 054 - GIS-baserad
riskinventering av järnvägssträckor
6.21.1 Projektparter
Part
(Organisation)

Roll

Kontaktperson

LTU

Expert

TRV
Expert Stefan Jonsson
			

CombiTech

Teknik

LTU

Analys

E365

Analys

6.20.2 Projektbeskrivning
PR OJ EKT ET GÅ R UT PÅ att systematiskt tillståndsbedöma,
och därmed utvärdera, värmeöverföringsfunktionalitet, från
värmeelement till spårväxel, m h a fältobservationer från
tågfordon och manuell inspektion från sidan av spåret. Detta
i syfte att skapa informationsunderlag för larm vid ökad risk
för bristande växelvärmefunktion i spårväxlar.
Syftet med projektet är att hitta förbättrade underhållsåtgärder m.a.p. växelvärmefunktionalitet i spårväxlar. En
ökad tillförlitlighet i växelvärmen leder till minskad energi
förbrukning, bättre reservdelshantering och garanti- uppföljning, färre driftstopp och bättre punktlighet. Alla dessa saker
ger lägre kostnader för entreprenadföretag, tillverkare och
tågoperatörer samt Trafikverket.

6.20.3 Resultatbeskrivning
det går att på ett enkelt och smidigt
sätt bestämma om värmeelementen är fungerande eller inte.
Det visade sig att ca 40 % av växlarna som var genomgångna och skulle vara fullt fungerande inför säsongen hade
defekta värmeelement. Rälen bör värmas till en temperatur på ca 10 grader för att is och snö som hamnar på rälen
effektivt ska tinas.Värmeelementen ger lite olika temperatur
på rälen beroende på hur väl de ligger an mot rälen. Gamla
värmeelement tenderar ofta att böjas en aning, troligen på
grund av upprepade värmeutvidgningscykler, mellan infästningarna varvid anliggningen mot rälen försvinner. Detta
leder till en försämrad värmeavgivning från element till räl
och en lägre temperatur hos rälen. Nya korrekt installerade
värmeelement ger en mycket god värmeavledning till rälen
som kommer att hålla en hög temperatur. I Figur 1 nedan
visas en växel med relativt nya värmeelement där temperaturen hos rälen är upp mot +20C inom vissa områden. En
simulerad fordonsmonterad utrustning visade också att det
skulle vara möjligt att tillståndsbedöma växelvärmen från
servicefordon.

Kontaktens epost
Stefan.jonsson
@trafikverket.se

6.21.2 Projektbeskrivning
S Y FT E T ÄR ATT U T V E C K LA G I S - B AS E R AD LÖ S N I N G för
att inventera järnvägssträcka med avseende på riskobjekt i
spårets närområde. Lösningen ska demonstreras på sträcka
som ingår i JNB och riskerar att få hastighetsnedsättning.
Resultatet ska kunna användas som underlag till utvecklad
metod för riskbedömning av rälsbrott och urspårning som
tillämpats på bandelarna 124, 814 och 815.
Projektets mål är att utveckla och implementera en
GIS-baserad lösning för riskinventering av järnvägssträcka.
Lösningen kommer att kunna användas av Trafikverket och
andra intressenter vid beslut av t ex projektering, underhåll,
reinvestering, investering etc.

ePilots delprojekt

ePilots delprojekt

6.19 Delprojekt: 051 - ePilot
implementeringsmodell
6.19.1 Projektparter

R ESULTAT EN V I SA R AT T

6.19.3 Resultatbeskrivning
I DETTA A RBE TE HA R EN FA LLSTUDI E GJO RT S inom ePilot
delprojekt 051. Fallstudien har identifierat och analyserat ett
antal påverkande faktorer. Baserat på resultaten från genomförd
studie, kan man dra slutsatsen att utvecklingen och driften av
demonstranter kan vara en av de viktigaste vägar för att kommersialisera forskningsresultat.Vidare kan man dra slutsatsen
att för innovationer från ePilot119 som ska genomföras på en
avreglerad marknad, är det viktigt att övervaka och analysera
utvecklingen av projektet. Inte bara för att identifiera det tekniska systemets fördelar och nackdelar, men också de möjliga
organisatoriska, ekonomiska och kontraktuella hinder för att
införa och genomföra nya innovativa produkter, processer och
system för att lära av och undvika dessa hinder.
När det gäller nästa steg i denna forskning, kommer ett
ramverk som syftar till att stödja samarbete och innovationsprocesser i samband med ett komplicerat tekniskt system (d.v.s.
järnväg) att utvecklas. Ramverket förväntas underlätta riskhanteringen i samband med att identifiera faktorer, som beskrivs i
tidigare avsnitt.
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6.21.3 Resultatbeskrivning
för inventering av
spårets närområde med avseende på riskobjekt vid urspårning samt ett PM som beskriver lösningen.
Lösningen möjliggör en effektiv och ändamålsenlig
inventering av järnvägssträcka med avseende på riskobjekt
vid urspårning.
Lösningen kan användas av Trafikverket och andra
intressenter vid beslut av t ex projektering, underhåll, reinvestering, investering etc.
Det nya arbetssättet för riskbedömning beaktar inte
enbart sannolikheten för urspårning (baserat på t.ex.
anläggningens tillstånd och trafikering) utan även spårets
närområde, vilket även inkluderar konsekvenserna vid
en urspårning. Detta ger en mer relevant riskbedömning
(sannolikhet och konsekvens) för prioritering av åtgärder i
anläggningen.

LE V E R AN S E R N A ÄR E N G I S - LÖ S N I N G
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som levererats
till järnvägsbranschen kan vi idag konstatera att ePilotprojektet har:
n bidragit till ökad samverkan inom järnvägsbranschen
under de senaste tre åren
n skapat förutsättningar för nationell branschutveckling
n banat väg för internationell utveckling av svensk
teknologi
n etablerat en nationell plattform för inhämtning, lagring,
integration och analys av tillstånds- och verksamhetsdata
n skapat en s.k. träningslokal för att kunna utveckla
modeller för hur branschen praktiskt ska jobba med mer
automation inom underhåll
n skapat en neutral plattform för samarbete
n etablerat ett processorienterat ett branschöverskridande
arbetssätt mellan organisationer och branscher avseende
förbättringsverksamhet
n skapat ökad förståelse för utmaningar och möjligheter
som påverkar implementering av innovationer
n ökat kunskapen om och möjligheterna med eUnderhåll
(eMaintenance)
n skapat grunderna för etableringen av ”Testbädd Järnväg”
ePilot har bidragit och bidrar till ett stort antal pågående
arbeten, initiativ och projekt inom TRV och branschen,
som t ex:
n Automatiserad mätning
n Shift2Rail och In2Rail
n Asset Management
n Anläggningsdata (ANDA)
n Gemensamt underhållsstöd (GUS)
n Produktivitet
ME D U TG ÅN G S P U N K T FR ÅN D E R E S U LTAT

7.Slutsatser och
fortsatt arbete
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Utveckla beställarrollen
Branschsamverkan
n BVFF, BiFi och RSI
Vi kan också konstatera att en lyckad branschsamverkan
bygger på en långsiktig satsning och ömsesidig medverkan
av involverade parter, som även fordrar underhåll genom
kontinuerlig tillförsel av nödvändiga resurser över tid. I
detta sammanhang bör ePilot ses som ett första steg i en
utökad långsiktig satsning från branschen som initierats av
Trafikverket.
För att stärka en fortsatt samverkan vill vi från ePilot
föreslå ett antal områden och aktiviteter som syftar till att
inte bara möjliggöra en nationell branschutveckling utan
även att skapa förutsättningar för att göra Sverige till förebild i ett internationellt sammanhang!
Dessa förslag bygger i huvudsak på tre byggstenar som
illustreras nedan:
1. Järnväg 4.0 (Railway 4.0)
2. ePilot 2.0
3. Testbädd järnväg (Testbed Railway)
n
n

7.1 Järnväg 4.0 (Railway 4.0)
R AI LWAY 4 . 0 ( K AR I M, 2 0 1 6 ) är det övergripande ramverket
som är utformat för att underlätta val av koncept, angreppssätt, teknologier och metodologier som syftar till utveckling av järnvägssystemet, nationellt och internationellt.
Vidare bidrar ’Järnväg 4.0’ till etablering av regeringens
nyindustrialiseringsstrategi (Regeringskansliet, Artikelnummer N2015.38), med fokus på transport och järnväg.
Järnväg 4.0 ska även sprida erfarenheter och kunskaper
till andra aktörer (järnvägsföretag, entreprenörer, akademi,

Slutsatser och fortsatt arbete

7. Slutsatser och fortsatt arbete
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Slutsatser och fortsatt arbete

konsulter och Trafikverket) i Sverige. Detta ger hela järnvägsbranschen
större möjligheter att bättre samverka för att testa och implementera
relevanta forsknings- och utvecklingsresultat inom området eMaintenance. Detta i sin tur bidrar till förbättrad robusthet och kapacitet hos
järnvägstransportsystemet samt ökad kostnadseffektivitet av dess drift
och underhåll.
Dessa effekter uppnås genom att tillvarata erfarenheter, kunskaper
och resultat från tidigare projekt (ePilot) samt genom att:
n Använda ett branschgemensamt processorienterat arbetssätt
n Använda en branschgemensam tjänsteorienterad IT-infrastruktur
som tillhandahåller beslutsstöd baserat på tillståndsdata
n Tillhandahålla informationsmaterial och sprida resultaten i verk
samheterna, i Sverige och ut i världen
n Tillhandahålla utbildningsmaterial samt tillhandahålla
utbildningstillfällen inom järnvägsbranschen i Sverige

7.2 ePilot 2.0
har visat sig ge mycket goda resultat, har
Trafikverket fattat beslut om att fortsätta arbetet i ePilot 2.0. ePilot 2.0
syftar till att vidareutveckla resultat från föregående arbeten med fokus
på att implementera ett processorienterat arbetssätt över organisationoch branschgränser för förbättringsverksamhet. ePilot 2.0 kommer bl
a att bidra till att Trafikverket och övriga branschdeltagare praktiskt
övar sig med konkreta förbättringsprojekt i underhållskontrakten.
I det fortsatta arbetet ligger tyngdpunkten på bl a att:
n verifiera att ePilot arbetssätt och teknik fungerar som
beslutsunderlag för underhållskontrakt inom järnväg
n öka antalet frågor att besvara genom att öka antalet leverantörer
av data, som kan ge information till svaren
n komplettera upphandlingsunderlag (kravspecifikation, metod
för verifiering av anbud, etc.)
n ta fram underlag för att tillämpa ePilot och få ut störst nytta av det.
n öka intresset för ePilot arbetssätt och teknik bland entreprenörer,
industri, tjänsteleverantörer och akademi
n ge möjligheter till en utökad träningslokal
ePilot 2.0 kommer på utvalda områden fortsätta att implementera
uppnådda resultat för att utöka möjligheten för branschen att;
a) fortsätta träna;
b) utveckla sig
c) samverka och samarbeta; och
d) samnyttja data och information.
DÅ AR BETE T I ePilot

7.3 Testbädd järnväg (Testbed Railway)
en plattform för att genomföra noggrann, transparent och replikerbar testning av vetenskapliga teorier,
beräkningsverktyg (t ex Big Data Analytics) och ny teknologi.
Målet med ’Testbädd Järnväg’ är att stärka järnvägsbranschens
omställningsförmåga och konkurrenskraft genom att utveckla och
tillhandahålla en s.k. testbädd för forskning och innovation i järnvägsbranschen, nationellt och internationellt.
Syftet med ’Testbädd Järnväg’ (Karim, 2016) är att möjliggöra att
Sverige ska vara ledande i forskning och innovation inom järnväg som
bidrar till att stärka den industriella produktionen av järnvägsrelaterade varor och tjänster i Sverige.

M ED TE STBÄ DD AVSES:
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beskriver ePilot-projektets
organisation, roller, rollernas uppdrag samt hur uppdragen
ska initieras, avrapporteras och följas upp.
Projektets organisation består av en projektsponsor, styrgrupp med styrgruppsordföranden, en stab, en support, en
beredningsgrupp och en intressentgrupp. En delprojektledare utses för varje delprojekt.
Projektet bedrivs med en virtuell organisation, se figur 1.

D E N N A B I LAG A B E S K R I V E R

Luleå tekniska
universitet
JVTC
styrelse

ePilot119
Styrgrupp

ePilot119
Beredningsgrupp

Styrgrupp

Stab

ePilot119
Intressentgrupp

Delprojekt

Delprojekt

Delprojekt

Support

Figur 1. ePilot:s virtuella projektorganisation

Samtliga parter som är intresserade av att delta skriver
en avsiktsförklaring.
Trafikverket (TRV) utser huvudansvarig och uppdragsavtal tecknas. Huvudansvarig utser supportorganisation
som får i uppdrag upprätta en projektspecifikation med en
övergripande målbild inklusive budget som remissas till
intresserade parter. När projektspecifikation är godkänd
av alla parter upprättas ett ePilot-avtal. Därefter görs en
grovplanering av projektet, en nulägesanalys av området
samt en kommunikationsplan.
Supporten föreslår i samråd med parter, bemanning av
styrgrupp och stab. Intressentgrupp och beredningsgrupp
bemannas i ett senare skede, t.ex. vid en kick-off.
För ePilot utsågs Järnvägstekniskt Centrum (JVTC)
vid Luleå tekniska universitet (LTU) till huvudansvarig.
JVTC med dess styrelse har med en delegationsordning
delegerat ledning och styrning av projektet till en ePilot
styrgrupp som består av en ordförare tillika projektledare,
en sekreterare samt ledamöter som utsetts av aktörer inom
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järnvägssektorn. I styrgruppen innehar TRV rollen som
ordförande och LTU har utsett en sekreterare samt en
ledamot i styrgruppen.
Motorn i den virtuella organisationen är supporten som
skall bemanna och bygga upp projektstrukturen, starta
igång verksamhet och projekt, agera pådrivare, följa upp
samt dokumentera och stötta vid implementering av resultaten. Supporten leds av en från TRV utsedd projektledare.
Projektledaren har delegerat det operativa arbetet till en
projektkoordinator. I supporten ingår också en processledare, en informationslogistiksexpert och en projektadministratör.
Beslutade delprojekt delegeras till delprojektledare för
genomförandet.

Bilagor

Bilaga A: Projektorganisation

S TY R G R U P P E N FÖ R P R O J E K TE T består av en ordförande
som även är projektledare för projektet, en sekreterare
samt ett antal ledamöter, vilka utsetts av aktörer inom
järnvägssektorn.
TRV innehar rollen som ordförande och LTU har utsett
en sekreterare samt en ledamot i styrgruppen.
Varje ledamot har en röst och styrgruppen är beslutsför
då minst tre fjärdedelar av det totala antalet ledamöter är
närvarande, fysiskt eller elektroniskt. Beslut fattas genom
enkel majoritet av deltagande ledamöter.Vid lika röstetal
har ordföranden utslagsröst.
Styrgruppens uppgift är att i projektet:
n förankra beslut från styrgruppen i sin egen organisation
n ansvara för styrning och ledning av projektet
n besluta om godkännande av projektidé samt start av
delprojekt
n kontrollera eventuell överlappning efter presentation
från Support och genomföra nödvändig samordning av
Delprojekt
n fördela resurser (tid och pengar) inom Projektet och till
Delprojekt
n ansvara för att hålla denna uppdragsbeskrivningen
aktuell för genomförande av Projektet
n besluta om nödvändiga ändringar och tillägg i
Delprojekten som kan ha en negativ påverkan på plan,
budget och leverabler eller ändringar i Delprojektens
projektspecifikationer
n besluta om särskilt administrativt stöd till Delprojektledarna
n ordföranden ska kvartalsvis redovisa status för ePilot119
till JVTC:s styrelse
n bidra till att hitta rätt kompetens till beredningsgruppen
Allt arbete som ledamot i styrgruppen sker på egen
bekostnad och utan ersättning.
Möten planeras till 3-4 gånger per år.
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TIL L PROJE KTET Ä R EN STA B KNUTEN som stödjer Projektet i frågor som handlar om ekonomi, juridik, information
och kommunikation. LTU samt Trafikverket ansvarar för att
tillsätta erforderliga resurser.
Stabens uppdrag är att:
n sammanställa ekonomirapporter omfattande budget, utfall
och prognoser till styrgrupp och JVTCs styrelse
n ansvara för bokföring, redovisning och fördelning av
medel mellan projektet och delprojekt
n ge delprojektledaren information om ekonomisk status
för delprojektet
n samordna med delprojektledare godkännande av
ekonomiska transaktioner
n ansvara för kommunikationen av projektet, internt vid
LTU samt externt
n i övrigt stödja styrgruppen vid genomförande av
projektet
n ge juridiskt stöd vid behov

Support
verka
som en möjliggörare av ePilot. Uppdragens utförande sker
genom begäran av styrgruppen. I begäran ska anges hur
återrapportering av utfört arbete samt redovisning av upparbetade kostnader ska redovisas. Supportorganisationen består
av följande uppdrag:
S UPPORTEN SKA PÅ UP PDRA G AV STYRGR UPPEN

Projektkoordinering
I projektkoordinering ingår uppdragen:
n koordinera delprojekten inom ePilot
n planera och koordinera stabstjänster

n

n

n

n

n
n

n

leda och koordinera intressent- och beredningsgruppsmöten, hantera information från dessa möten samt
sammanställa till styrgruppen
sammanställa information om delprojekten till
styrgruppens möten enligt de anvisningar som ges
ge återkoppling till intressentgruppen om vad som
särskilt beslutats i styrgruppen
kontrollera överlappning av projektidéer för presentation
till styrgruppen
sammankallande och ordförande i beredningsgruppen
granska och ge stöd till delprojekten avseende deras
dokumentation så att den uppfyller de riktlinjer som
finns inom projektet
sammanställa statusrapporter från delprojektledare
samt lyfta fram risker och möjligheter

Projektadministration
I projektadministrering ingår uppdragen:
n föra och distribuera mötesanteckningar
n kalla till möten
n administrera dokumenthantering, t.ex. lagring och
av dokument
n utföra särskilda insatser på uppdrag av styrgruppen

Processledning
I processledning ingår uppdragen:
n för referensgruppen leda processen för samverkan
enligt en etablerad samverkansmetodik
n leverera en processbeskrivning av använd samverkansmetodik till projektet som gör att processen kan
tillämpas av andra.

Bilagor

Bilagor

Stab

Informationslogistik
Inom informationslogistik ingår uppdragen:
n tillgodose projektets behov på lagring av information
samt följa LTU:s regler och riktlinjer för datasäkerhet
och lagring
n samla ihop, bearbeta, paketera och distribuera information
n genom eMaintenance Lab säkerställa arkitektur och
infrastruktur för lagring av utvald data för projektet samt
vida de åtgärder som fordras för att klarlägga ägande och
åtkomst av lagrad data.
n säkerställa grundläggande avtal för hård- och mjukvara
under projektets löptid
n skapa nödvändig teknisk informationsplattform för
projektet samt vidta de åtgärder som fordras för att
säkerställa inleverans av data från de mätstationer som
krävs för genomförande av Projektet
n leverera en specifikation av vilken typ av data som finns
tillgänglig för intressenter i projektet
n leverera en specifikation av tillgänglig teknik, vem som
äger vad, avtal inklusive spelregler för intressenter vad
gäller rättigheter och skyldigheter
n leverera en beskrivning av kvalitet på data samt
driftsäkerhet
n leverera en beskrivning av IT-logistiken som kan användas
som stöd vid upprättandet av kommande ePilot-projekt.

Intressentgrupp
I N O M P R O J E K T E T FI N N S E N I N T R E S S E N T G R U P P som med
sin erfarenhet inom området kommer att delta i arbetet
som idégenerator och bollplank. Intressentgruppen består
av företag och personer som är intresserade av att bidra till
utvecklingen av järnvägsunderhållet sett till hela branschen.
Som deltagare i intressentgruppen finns man med på en
kontaktlista och får inbjudan till intressentgruppsmöten. I
inbjudan kommer de ämnen som ska diskuteras att framgå
och då avgör man som deltagare om man tror att man
kan bidra samt kan se någon nytta i sin egen organisation
genom deltagandet. Av den anledningen finns ingen begränsning i antalet deltagare. Syftet är att genom informationsoch erfarenhetsdelning, bidra till kommande och nuvarande
samarbeten och också gemensamt söka hitta lösningar på de
utmaningar som finns.
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Genom att delta i intressentgruppen ges möjlighet att
påverka projektets aktiviteter och delmål.
Som deltagare i intressentgruppen ges även möjlighet att
nätverka och träffa andra aktörer som vanligtvis inte ingår i
den egna verksamhetens kontakter. Allt arbete i intressentgruppen sker på egen bekostnad.
Intressentgruppen kommer att träffas fyra-sex gånger per
år för workshop/diskussion med syfte att hitta lämpliga delprojekt, men även för att delges information under projektet

Beredningsgrupp
Inom Projektet finns en beredningsgrupp som med sin
erfarenhet inom området kommer att delta i arbetet med
utvärdering av inkomna idéer och projektspecifikationer.
Beredningsgruppen är rådgivande till styrgruppen. Arbete
i beredningsgruppen sker på egen bekostnad. Projektkoordinatorn är sammankallande och ordförande i beredningsgruppen samt har mandat att ta in kompetens för att klara
uppdraget, främst från i ePilot deltagande företag.

Delprojektledning
För varje delprojekt finns en utsedd Delprojektledare som är
ansvarig för att driva och leda arbetet.
I delprojektledning ingår uppdragen:
n förankra projektidén med deltagande delprojektparter
samt beredningsgruppen innan presentation hos
styrgruppen
n leda arbetet med framtagande av delprojektspecifikation
samt delprojektavtal
n gå igenom checklista för delprojektavtal med
delprojektparter i delprojektet
n presentera delprojektspecifikationen till styrgruppen
och utkast till delprojektavtal
n starta delprojekt efter godkännande och efter eventuella
ändringar/kompletteringar av styrgruppen
n lämna statusrapporter till styrgruppen enligt överenskommen mall kompatibel med JVTCs samarbetsavtal
samt rapport till ekonomifunktionen i staben angående
nedlagd egen tid inom delprojektet
n vid behov av juridik, ekonomi och dokumentation
vända sig till staben för hjälp
n hantera och besluta om ändringar och tillägg inom
delprojektet som inte har negativ påverkan på budget
eller leverabler.
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Avtal
och plattform som
möjliggör utökad samverkan och att alla parter får likställd status. ePilots
spelplanen har samma juridiska plattform som JVTC och bygger på ett
medlemsavtal.
För varje enskilt delprojekt utformas ett s.k. delprojektavtal. Delprojektavtalet hänvisar till medlemsavatalet och innehåller även regler för organisation och styrning, projektgenomförande, hur immateriella rättigheter
hanteras, sekretess och publicering samt finansiering. Om det föreligger
avvikelser gentemot JVTC:s medlemsavtal, måste avvikelsen preciseras och
remissas till JVTC:s styrelse för godkännande. Part i delprojekt som inte är
medlem i JVTC måste också få tillstånd att delta.

ePilot HA R BEDRI VI TS P Å EN NE UTRA L SP EL PL A N

Bilagor

Bilagor

Bilaga B: Arbetsprocesser

2. Projektspecifikation – i denna fas valideras inkommen projektspecifikation med avseende på bl a teknisk realiserbarhet, acceptans från involverade
parter, juridisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, se Figur B2
3. Startbeslut och Kick-off – under denna fas initieras delprojektet genom
en kick-off som syftar till att formellt starta upp projektet, se Figur B2
4. Genomförande – under denna fas utförs delprojektets aktiviteter enligt
projektspecifikation. Kontinuerlig rapportering samt projektavslut ingår i
denna fas.
5. Implementering – under denna fas görs en utvärdering av uppnådda
resultat från deltagande parters perspektiv samt görs en planering av fortsatt
arbete för att möjliggöra implementering.
Beslutsgång för godkännande av delprojekt genomgår ett antal iterationer
innan beslut kan tas, se

Genomförande av ePilot
GEN OMFÖRA NDE PROCE SSEN för ett ePilot-projekt delas upp i faserna:
1. Förberedelse – under denna fas har Trafikverket fattat beslut om vilken
järnvägssträckning som ingår i ePilot-projektet. Samtliga större aktörer (som
t ex trafikutövare, entreprenörer och leverantörer) som verkar på sträckan
har identifierats och bjudits in till att delta i projektet. Samtliga parter som
har visat intresse av att delta har skrivit på en avsiktsförklaring ”letter of
intent”.
2. Genomförande – under denna fas etableras ett antal delprojekt som
genomförs av olika parter. I etableringen ingår bl a idéinsamling, validering
av projektidé och genomförbarhet, resultatuppföljning, kvalitetssäkring,
kommunikation, resultatspridning och ekonomiuppföljning.
3. Uppföljning – under denna fas görs slutredovisning avseende uppnådda
resultat och ekonomi samt överlämning
4. Implementering – under denna fas förbereds implementering av resultat
i berörda verksamheter.

Figur B2. ePilots genomförandeprocess för delprojekt

Delprojektgenomförande
GEN OMFÖRA NDE PROCE SSEN

för delprojekt delas upp i fem faser,

se Figur B1.
Figur B1. ePilots genomförandeprocess för delprojekt

Genomförandeprocessens ingående faser för delprojekt är:
1. Idé – i denna fas bedöms inkomna idéens relevans utifrån ePilot-projektets perspektiv. Detta görs genom att Support skickar idéunderlaget vidare
till avsedd Beredningsgrupp. Om Beredningsgruppen bedömer att idén har
relevans och potential, är genomförbar och ger snabbt resultat, får idégivaren i uppgift att skriva en projektspecifikation innehållande bl a budget
och förslag på organisation, se Figur B2.
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ePilot

har genomföt följande aktvitieter

Aktivitet
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Bilaga D: Projektmallar
genomfört och
kvalitetssäkrats genom en gemensam arbetsmetodik. För
detta ändamål har projekt valt att projektstyrningsverktyget
XLMP.Vidare har ePilot anpassat XLPM:s grundmallar
till gällande kontext. Nedan finns en förteckning över de
styrande dokumentmallarna:
n ePilot – Projektidé, används för beskrivning av
projektidé.
n ePilot – Projektspecifikation, används för detaljerad
beskrivning av projektet, inkl. budget, tidplan och
leverabler.
n ePilot – Projektavtal, används för tecknande av avtal
mellan projektparter.
n ePilot – Statusrapport, används för kontinuerlig
rapportering av projektets status.
n ePilot – Slutrapport, används för slutredovisning
av projektet.
n ePilot – Projektrapport (Allmän rapportmall), används
för detaljerad rapportering av projektets resultat
och angreppssätt
ePilot - P R O J E K T E T H AR B AS E R AT

Datum

Kick-Off

2013Q4

Styrgruppsmöten

2013Q4
2014Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q4
2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4
2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4
2017Q1

Referensgruppsmöten

2014Q1, 2014Q3
2015Q2

Intressentmöten

2015Q4
2016Q2

Processmöten

2014Q2, 2014Q4
2015Q2, 2015Q4
2016Q2, 2016Q3

Resultatkonferenser

2015Q1
2016Q1
2017Q1

Deltagit med konferensbidrag

2014 Comadem Brisbane
2015 IHHA Perth

Transportforum

2014
2015
2016

NordicRail

2015

Nordic Seminar on Railway Technology

2016

Givit ut nyhetsbrev

2014Q2, 2014Q4
2015Q2, 2015Q4
2016Q2, 2016Q4

Tagit fram hemsida

2014
2015
2016
2017

JVTC-seminarier

2014
2015
2016
2017

Bilagor

Bilagor

Bilaga C: Genomförda aktiviteter
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