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JONAS LARSSON, TRAFIKVERKET:

Samarbete och förståelse

ePilot Workshop
Den 25 oktober 2017 möttes 35 deltagare från järnvägsbranschen i Stockholm, för att tillsammans inom ePilot 2.0 diskutera framtidens järnvägsunderhåll. Ämnen som diskuterades var bland annat implementeringen
av tillståndsbaserat underhåll av hjul på Ostkustbanan, digital samverkan
och hur detta påverkar järnvägens parter samt vad Trafikverket gör för att
öppna upp sin verksamhet genom projektet Verklighetslabb Digital Järnväg.
Veronica Jägare från Järnvägstekniskt center (JVTC) vid Luleå tekniska
universitet berättade om internationell samverkan inom järnvägsunderhåll. JVTC är en centrumbildning som etablerades 1998, där forskning
inom drift och underhåll av järnvägssystemet bedrivs. Detta i form av
doktorandprojekt, uppdragsforskning och flertalet Europeiska projekt inom
Horizon2020. JVTC är den plattform där ePilot-projektet drivs. Samverkans- och implementeringsprojektet ePilot kom till då man såg ett behov av
att i samverkan kunna testa och implementera forskningsresultat från både
underhållsteknik och eMaintenance i branschen.
Ulla Juntti från företaget Omicold, presenterade den nulägesanalys för
sträckan Umeå-Sundsvall-Uppsala som genomfördes som ett delprojekt
inom ePiloten. Syftet är att göra det möjligt att följa upp effekter av genomförda delprojekt inom ePilot samt att leverera en väl definierad problembild
att hitta lösningar till, samt förbättringsåtgärder för hela järnvägssystemet.
Peter Söderholm från Trafikverket berättade om det av Vinnova finansierade projektet Verklighetslabb Digital Järnväg (VDJ) som har för avsikt att
öppna upp Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och
demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och
slutanvändare. Projektet kommer att pågå fram till oktober 2019. Kunder
till VDJ kommer att vara organisationer som vill utveckla och demonstrera
digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare i
Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg.
Efter lunch berättade Håkan Jarl från Norrtåg om resultaten från utökad
användning av data från Trafikverkets hjulskadedetektorer. Delprojektet
har resulterat i att man har börjat använda beslutstödet för daglig styrning
av hjulunderhåll. Norrtåg har för avsikt att fortsätta utveckla operativa
arbetssätt för att dra maximal nytta av nya tekniska möjligheter.
Ett flertal företag visade på en palett av de beslutstöd för underhåll som
finns eller är under utveckling.
Dagen avslutades med en diskussion angående ”Framtida projektidéer
i samverkan”. Deltagarna delades in i grupper som identifierade järnvägssystemets förbättringsområden samt förslag på projekt inom dessa
områden som man kan arbeta vidare med inom ePilot.

För ett drygt halvår sedan klev
jag in som styrgruppsordförande i ePilot2.0. Ett viktigt
uppdrag där min utgångspunkt är att försöka stärka
samarbetet i branschen och
förståelsen för våra olika
roller. Till vardags arbetar
jag på Trafikverket som
enhetschef på Avdelningen
Järnvägssystem och ansvarar
för underhållsfrågor kopplat till
Spåranläggningen. Vår uppgift
är att prioritera de åtgärder
som bäst genererar nytta till hela järnvägsanläggningen. Trafikverket är
i den här meningen en förvaltarorganisation. Vårt uppdrag från regering
och riksdag, är att förvalta och ansvara för att vi har en järnvägsanläggning som håller måttet.
Till styrgruppen tog jag också med mig Melker Pettersson, som på
Trafikverket arbetar som chef för teknikområdet Spår och tillsammans
vill vi stärka Trafikverkets engagemang och öppna upp vår kärnverksamhet för att kunna få hjälp med att utvecklas. Inom Trafikverket är
vi mycket väl medvetna om att nya innovationer inom underhållsteknik
måste komma utifrån, från branschföretagen.
De 36 baskontrakt som Trafikverket hanterar utgör en viktig del i arbetet
med att skapa en stabil och långsiktigt säker järnvägsanläggning. I det
sammanhanget är samarbetet med våra entreprenörer viktigt. De är
nämligen våra öron och ögon ute i anläggningen. Det är ingen tvekan
om att det verkligen finns stora behov av förbättringar av anläggningen.
Det innebär också att det finns krav från regeringens sida att vi verkligen
gör de rätta prioriteringarna och genomför kostnadseffektiva åtgärder.
Jag tror också det är viktigt att vi inser att hela järnvägssystemet dras
med en tröghet, det tar ofta tid att genomföra förändringar. Jag förstår
verkligen de röster som vill ha snabba förändringar och som tycker
att det går för långsamt. Men det måste också finnas respekt för att
järnvägsanläggningen är en ganska komplicerad kedja som dessutom
inte har obegränsade resurser till sitt förfogande.
Vi vet att det finns ett stort intresse i branschen och jag vill gärna att
fler entreprenörsföretag kliver fram och deltar i arbetet. Infranord har
deltagit från början och jag tror det är viktigt att vi har entreprenörerna
med oss. Trots allt är jag säker på att ett positivt samarbete kommer
att åstadkomma långsiktiga förändringar och att vi tillsammans har
skapat en arena som ePilot är en bra grund för att nu på allvar starta
implementering av de nya kunskaperna.

Det krävs bättre drift- och underhållskontrakt
och större tillit till varandra.
Roland Bång från Infranord har varit med i järnvägsbranschen sedan
1987. Infranord är ett av många resultat av den svenska avregleringen
av järnvägen. Ur den föddes bland annat ett flertal nya tågoperatörer
och entreprenörsbolag och förstås infrastrukturägaren, nuvarande
Trafikverket.
Avregleringen var genomgripande och gick relativt snabbt. Att sedan
hitta samarbetsformer mellan alla dessa olika storheter, har varit en
betydligt längre resa.
Roland Bång är teknik-och metodansvarig inom Infranord och oerhört
positiv till det branschsamarbete som har utvecklats i projektet ePilot.
– Att äntligen få till en arena där infrastrukturägare, operatörer, entreprenörer, universitet och konsultföretag kan prata öppet med varandra,
är en av de stora vinsterna, säger Roland. Lite frustrerande är att vi
ändå inte kommit längre.
Roland Bång tar underhållskontrakten som ett exempel.
– Fortfarande är det lägsta pris som är förhärskande och det måste
helt enkelt förändras. Jag vill lyfta fram den modell vi har på ett underhållsområde, där vi har ett nioårigt avtal med SL.
– Kontraktet är helt annorlunda utformat så att vi ansvarar inte bara
för driften utan också för reinvesteringsplanen för SL. Vi föreslår vilka
åtgärder som ska genomföras och i vilken tid.
– Roland Bång lyfter också upp hur det nya arbetssättet har gjort att de
som praktiskt sköter om underhållet, har fått ökade befogenheter och
faktiskt har satts i förarsätet på ett sätt som är nytt. Arbetarnas kunskap och erfarenheter tas tillvara och tilliten mellan alla grupper ökar.
Dessutom har det visat sig att SL får ett bättre och stabilare underhåll.
– Kontraktet med SL skrevs 2013 och resultatet syns klart i mindre
antal störningar och stillestånd. Vårt yrkesfolk på banan får en utvecklande arbetssituation och uppdragsgivaren SL bör se tydliga resultat i
en bättre anläggning med färre störningar.
Roland Bång anser också att det finns en stor tröghet i järnvägssystemet.

orsakar tågstopp. Dessutom kan detta hjälpa oss att utvärdera nya och
bättre underhållsmetoder.

– Om vi hjälps åt och utnyttjar ny digitalteknik så kan sensorer på
tågen tidigt hitta felindikationer på järnvägsanläggningen och sensorer i
järnvägsanläggningen tidigt hitta felindikationer på fordonen. Detta kan
förbättra besiktningsverksamheten betydligt och vi kan ersätta en stor
del felavhjälpande underhåll mot förebyggande underhåll innan felen

– Som sagt, det är positivt att vi, bland annat genom ePilot-projektet,
har hittat nya samarbetsformer. Allt fler ser att det finns mycket att
vinna på ett mer utvecklat underhållsarbete. Men nu är vi många som
vill se lite snabbare förändringar i de ganska strikta kontraktsformerna
samt mer samarbete och tillit.

Nu är det dags för handling!
Pär Söderström är teknisk specialist hos SJ
och ivrig förespråkare för det branschsamarbete som pågått sedan 2013 inom ePilotprojektet. Men han tycker också att det nu är
mer än hög tid att få ut testverksamheten till
riktig nytta i spåren.
– Jag kan känna att vi vet vad som krävs nu –
och det är inte fler tester utan riktig verkstad,
säger Pär. Använd operatörernas fordonsmonterade detektorer och sensorer och låt de samverka med Trafikverkets detektorer, analysera
datan som plockas in och låt oss äntligen få
praktiskt nytta av kunskapen vi alla samlat in
de här åren. - Det handlar om att implementera
nya arbetssätt hos respektive aktör.
Bakom Pär Söderströms budskap anas en
otålighet över att det tar så lång tid att få ut
nyttan i anläggningen.
– Jag vet förstås att det här är ett komplext
arbete där många olika intressen ska stötas
och blötas, men från vår horisont tycker vi det
är dags att sätta fart - vi vet redan nu hur vi
ska skapa nytta.

SJ håller nu på att installera en rad sensorer
och detektorer för hjulprofilmätning och för
hjullagerövervakning i sina fordon, utrustning
som också potentiellt kan identifiera problem
som kan finnas i rälen. Under månaderna
framöver kommer cirka 2200 sensorer
och detektorer att monteras in i
SJ:s X2000-flotta. SJ har slutit avtal med
Perpetuum, ett engelskt företag som levererar
sensorerna och analyserar den data som tas
fram. Informationen utifrån den insamlade datan kommer att tillhandahållas till Trafikverket.
Man samarbetar också med Damill och D-Rail
i ett annat ePilot-projekt där fordonsbaserad
övervakningsteknik för tillståndsövervakning
av infrastrukturen testas.
– Vi gör detta för att äntligen kunna optimera
vår underhållsplanering. Vi vill att samarbetet
med Trafikverket ska bli effektivare och att
vi snabbare ska kunna få ut nyttan i hela
anläggningen.
Nästa steg är att se över hur regelverken
bättre kan anpassas till alla de nya kunskaper

branschen har fått de senaste åren.
– Jag ser att det finns så stor potential att
samla alla aktörerna och verkligen samverka
kring hur järnvägens regelverk kan samspela
med de nya kunskaperna vi har fått genom
samarbetet i ePilot-projektet. Där är det
förstås viktigt att Trafikverket verkligen bidrar
till de förändringar som kan krävas.

Samarbete är enda vägen framåt
Håkan Jarl är anställd hos Tåg i Bergslagen
men utför också arbete åt Norrtåg. En av
arbetsuppgifterna är att leda arbetet med att
implementera och analysera hjuldetektordata
för att skapa ett pålitligt och förebyggande
underhållsarbete.
– Erfarenheterna från Norrtågs deltagande i
projektet har övertygat oss om att vinsterna
är många. Den data som vi samlar in ger oss
information som vi direkt kan använda som en
del i vår underhållsplanering.
Norrtåg har testat en av eMaintenance365
molntjänster i projektet och har efter projektets avslut beslutat fortsätta samarbete med
analyserar data och det har redan haft effekt
på hur underhållet planeras.
– I nuläget har vi fått en skarp trafikljusfunktion
där det lyser rött får vi också en prognos för

när vi måste åtgärda felet. Vi utvecklar och
skruvar i analysverktyget hela tiden.
Håkan Jarl och Norrtåg är positiva och nu
kommer fler och fler av fordonen att förses
med detektorer.
Håkan Jarl har funnits i järnvägsbranschen
sedan 1988 och har under åren arbetat med
det mesta i branschen.
– Jag har jobbat som lokförare, tågmästare,
växlare, driftledare, fordonsledare, trafikchef
och har väl haft ungefär alla operativa jobb
man kan ha. De problem som finns inom
branschen är väl kända sedan länge, menar
Håkan. ePilot-projektet är helt klart ett sätt att
få till stånd det helt nödvändiga samarbetet
bland aktörerna. Det jag kan beklaga är väl
bara att det går för sakta.
– Vi jobbar i en helt avreglerad bransch där

fordonsägare, operatörer, entreprenörsbolagen
och infrastrukturägaren inte alltid har en
gemensam agenda och pratar samma språk.
Samarbetet måste utvecklas, det måste alla
inse! ePilot-projektet har visat vägen och nu
måste vi utnyttja och utveckla den teknik som
tagits fram för att lösa problem på riktigt.
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