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Projektet ePilot påbörjades på sträckan Boden - Luleå (ePilot119) och är ett forsknings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll.
Målet är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken
genom att utforma ett beslutsstöd för underhållsåtgärder. Projektet bygger på ett
branschsamarbete mellan Järnvägstekniskt Centrum, JVTC, vid Luleå tekniska
universitet och olika järnvägsföretag och underhållsentreprenörer i Sverige.

ePilot sprider sig söderut
Sommaren 2015 utförde studenterna Henrik
Eriksson och Simon Rengmyr vid Luleå
tekniska universitet en nulägesanalys på
banan ut mot Nynäshamn. Arbetet har
resulterat i en rapport som bland annat fått
Per Pantzar, Projektledare Drift på Nynäsbanan,
att önska sig en fortsättning.
- Rapporten har gett oss en temperaturmätning på hur banan mår och jag ser gärna att

ePilot startar fler projekt söderut, säger Per.
Varför inte på Nynäsbanan?
Det pågår ett arbete för att förankra en
fortsättning på ePilot, ePilot Stockholm, med
utgångspunkt i Stockholmsområdet.
Nynäsbanan är en tänkbar kandidat, västra
stambanan en annan.
- Det stämmer bra in på hela syftet med
ePilot, nämligen att köra ut de
framsteg vi gör till hela järnvägssystemet,
säger P-O Larsson Kråik, Trafikverket.

MeTra (Molnbaserad tjänst som underlättar
underhållsbeslut )
eMaintenance365 är ett avknoppningsföretag från Luleå
tekniska universitet. Anders Dalstål är VD och han och
hans kollegor arbetar sedan i somras med med att driva
delprojektet MeTra som syftar till att förändra järnvägsbranschens arbetssätt.
- Det vi gör är att samla ihop alla de olika data som de
olika sensorerna på bandel 119 mäter. Vi samlar in,
behandlar och visualiserar resultaten till parterna i ePilot.
Visionen är att järnvägsparter ska kunna abonnera på
tjänsten och få en samlad bild av hur deras fordonsflotta
mår. Det i sin tur kan användas som ett beslutsstöd för
att effektivisera underhållet.
eMaintenance365 har snart funnit i tre år och har
succesivt vuxit och visat på goda resultat samt vikten av
den här typen av instrument som molnbaserade lösningar
för järnvägassektorn.
Nu väljer Lars-Eric Aaro, tidigare VD för LKAB att gå in
som delägare och styrelseordförande i företaget.

Från vänter: Simon Rengmyr och Henrik Eriksson

- eMaintenance365 har stor potential både nationellt
och internationellt. Det är ett mycket intressant företag
som hittat ett intressant koncept för underhållsarbete
inom järnvägssektorn, säger Lars-Eric Aaro.

Nordic Rail 6-8 oktober 2015
Nordic Rail är mötesplatsen för järnvägsbranschens kunder och företrädare. Vart annat
år samlas branschföreträdare för att ta del av senaste nytt inom järnvägsområdet.
Luleå tekniska universitet med Järnvägstekniskt Centrum var på plats med forskningsmonter för att påvisa resultat av forskningsprojektet ePilot. Järnvägstekniskt
Centrum framträdde även vid utställarseminariet för att redovisa ePilotens framgång.
Positivt var att branschen visade stort intresse för möjligheten att delta i epilotens
framtida insatser.

Lars-Eric Aaro

eMaintenance LAB
eMaintenance LAB är en gemensam
plattform för forskning och utbildning inom
drift- och underhållsteknik. eMaintenance LAB
är världens första labb inom eUnderhåll.
Labbet har byggts upp på initiativ av Luleå
tekniska universitet tillsammans med ett
stort antal externa parter. eMaintenance
LAB möjliggör effektiv forskning och utbildning, bidrar till utformning av innovationer. Labbet ingår som en del i en svensk
forskningskorridor. Forskningskorridoren
har etablerats av Järnvägstekniskt Centrum
(JVTC) på bandel 119 med syftet att stödja
forskningsprojekt samt testa innovationer. I
labbet får parterna, forskare och studenter
tillgång till verktyg anpassade till olika
projekts specifika behov med möjlighet till
samnyttjande och delning av modeller,
metoder, ramverk, hårdvara, mjukvara och
data.

Ramin Karim, biträdande professor vid
Luleå tekniska universitet är initiativtagare
till labbet och ansvarig. Labbet har idag
använts med goda resultat i samverkan
med bland annat Saab, LKAB, Vattenfall,
Komatsu och Trafikverket för att nämna
några.
-Labbet bidrar till att forskningsresultat
kommer till användning inom industrin och
samhället. Innan labbet fanns arbetade
man likt isolerade ”forskaröar” som gjorde
det svårt att skapa innovationer och
implementera forskningsresultat. Idag har
vi helt andra förutsättningar, vilket på sikt
kommer vara bra ur många perspektiv
men framför allt i förhållande till hållbarhet, säger Ramin Karim.

Kalendarium
Styrgruppsmöte ePilot119
Styrgrupp- och intressentmöten 2016
19 januari
3 maj
18 augusti
22 november
Kick off ePilot Stockholm
9 februari
Resultatkonferens Luleå
16 februari
Nordic seminar on Railway Technology
14 - 15 september Luleå
Workshop and Congress eMaintenance 2016
15 - 16 juni
Processledningsmöte
22 november

