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Vid ePilot workshop den 15 maj hölls en innova-
tionstävling där crowdsourcing skulle användas 
för att hitta lösningar på ett fördefinierat problem. 
Juryn bestod av representanter från järnvägs-
branschen och de två bästa idéerna beviljas 
finansiering för test och/eller demonstration. Idé-
givare anmälde sig till tävlingen genom att skicka 
in en beskrivning av sin idé till ePilot och sedan 
under 5 minuter picha idén inför juryn och övriga 
deltagare vid workshop. Innovationsidén skulle 
ligga mellan 5 och 7 på TRL-skalan (Technology 
Readiness Level) samt demonstrationsprojektet 
skall ha minst 3 parter.

Problemet som Trafikverket önskade en lösning  
på var automatisering av besiktning då besikt-
ning av järnvägsinfrastruktur är ett tidskrävande  
arbete som ofta utförs manuellt av en besikt-
ningsman. Säkerhetsbesiktning av fasta järn-
vägssanläggningar regleras i TDOK 2014:0240.  
Många olika objekt skall årligen besiktas och 
detta sker med en frekvens på 1-6 gånger per 
år. Bland besiktningspunkerna finns objekt som  
t ex tavlor, stängsel, signaler och befästningar.

– Om man kan automatisera besiktning och 
tillståndsbedömning av enheter i ett distribuerat 
system som järnväg, så frigör man kapacitet för 
tågtrafik genom att minska tid för besiktning, 
kvaliteten ökar, mindre missar pga. mänskliga 
faktorn, objektivitet, kostnad för besiktning 
minskar och arbetsmiljön förbättras då besikt-
ningsmännen inte behöver gå i anläggningarna 
i samma utsträckning, säger Rikard Granström 
från Trafikverket. 

Inbjudan resulterade i att 7 idéer skickades in 
till ePilot. Efter spännande pitchar valde juryn ut 
två idéer, en från Tyréns och en från WSP, med 
hög mognadsgrad som går vidare som ePilot 
delprojekt.

Den första idéen som skall testas är QTMS 
(Quiet Track Monitoring System), en lösning som 
ägs av Tyréns med IBM som partner.  
Utifrån anläggningsägares utmaningar med 
ökad fordonstrafik i spår och allt mindre tid för 
besiktning och underhållsinsatser vill QTMS bidra 
med att gå från tidsplanerat underhållsarbete till 
tillståndsbaserat underhåll och övervakning av 
sina tillgångar på distans. Det blir en rollbaserad 
applikation för besiktningsansvariga. Applika-
tionen kommer att visa på faktisk status för 
valda användarfall och prioritera kritiska larm 
eller incidenter för åtgärd. Data samlas in från 
tåg i trafik med hjälp av mikrofoner, acceler-
ometrar, kameror och GPS. Data analyseras i 
realtid ombord på tåget samt laddas upp till en 
molnplattform som är integrerad till andra valda, 
relevanta system för att t ex kunna optimera 
bemanning, automatisera arbetsorder till utförare 
samt konsolidera och analysera utfall.

Det unika i QTMS är att lösningen är beprövad 
under ca 3 år i drift via ett kontrakt för spår-
övervakning hos Trafikförvaltningen i Stockholm 
på tunnelbanan. Med stöd av befintlig QTMS 
kommer delprojektet att utveckla funktionalitet 
för detektering av brister i enlighet med kontroll 
enligt TDOK 2014:0240 avseende fysiska 
besiktningsobjekt längs med järnvägen.

Den andra idén som kommer från WSP är ”Ut-
värdering av mobil datainsamling för besiktning 
av järnvägsanläggningar”. Mobil datainsamling 
(Mobile mapping) har nyttjats i Sverige de 
senaste 15-20 åren och det primära syftet har 
varit framställning av underlag för projektering 
och olika tillståndsbedömningar. Mätsystemen 
består främst av positioneringsutrustning, 
panoramakameror, riktade inspektionskameror 
och laserskannrar och är mobila i det avseende 
att de kan monteras på olika fordon för insam-
ling i trafik.

För järnväg har mobil datainsamling i Sverige 
varit mer begränsat och främst utförts med 
syfte att t ex: skapa projekteringsunderlag i 
form av kartor och modeller, uppdatera eller 
upprätta anläggningsdatabaser för asset ma-
nagement och fria rummet analyser (FOMUL). 
All geografisk data positioneras i gällande 
referens system, i Sverige vanligen Sweref 
99, vilket medför att data kan jämföras mellan 
olika tidpunkter. Vid insamlingar som utförts 
för Trafikverkets räkning har den geografiska 
informationen främst bestått av laserdata 
täckande spårområde, panoramabilder, 
spårbilder och högupplöst laserdata som täcker 
rälsen. Innovationsidén utgörs av utvärdering 
av befintlig data som samlats in i samband 
med projektering av ERTMS. Projektet kommer 
att bestå av följande moment: utvärdering av 
hur data kan nyttjas för besiktning enligt TDOK 
2014:0240, vilka delar som är möjliga och hur 
kraven uppfylls, utvärdera på teoretisk nivå 
vilka delar som kan automatiseras samt test av 
automatisk besiktning av identifierade objekt.

Innovationstävling Analys av bilder skapar  
möjlighet till automatisering 
av besiktning
Bildanalys ger möjligheter att automatisera övervakning 
av skillnader över tid och mellan bilder, men även 
mellan vad som finns registrerat i text och vad som 
finns på bilderna. 

Besiktningssystemet Bessy har uppdaterats med 
möjligheten att bifoga bilder till besiktningsanmärk-
ningar. Det har lett till att många bilder kommer in från 
besiktningsmännen, tillsammans med data om hur de 
klassificerar besiktningsanmärkningen.

Genom att nyttja mjukvara för bildanalys kan den 
mänskliga felfaktorn vid registreringar av besiktnings-
anmärkningar minskas. Detta genom att bildanalys-
programmet har möjlighet att upptäcka eventuella 
felaktigheter mellan hur bilden är klassificerad och den 
bild som bifogas besiktningsanmärkningen. Bildanalys-
programmet kan även nyttja befintlig information från 
Bessy för att ge besiktningsmännen ett bättre stöd i 
deras arbete med att ta rätt bilder och sätta rätt priori-
tet på åtgärden. Detta genom att bildanalysprogrammet 
kan jämföra nya bilder med tidigare tagna bilder. Detta 
ger förutsättningar för att göra registreringen mer 
standardiserad och därmed personoberoende.

Projektet, som leds av SWECO, avser utreda och 
demonstrera möjligheterna till att förbättra järnvägsun-
derhållet med hjälp av mjukvara för bildanalys. Detta 
genom en förstudie med inledande litteraturstudie och 
efterföljande analys av hur existerande bildanalyspro-
gram kan fungera som hjälpmedel till att automatisera 
övervakning och analyser. 

Dag Måhlstrand, vd, Tyréns Solutions AB och Peter Östrand, 
Uppdragsledare Geoinformatik och Asset Management, WSP.

ePilot delar med sig av  
erfarenheter vid forsknings- 
och innovationsdag 
Den 2 april 2019 anordnade Trafikverkets forsknings- 
portfölj Vidmakthålla och Vinnovas innovationsprogram 
InfraSweden2030 en forsknings- och innovationsdag 
om drift och underhåll av transportinfrastrukturen.  
Temat för dagen var: Mot en hållbar och uppkopplad 
infrastruktur - dags att implementera de bästa lösning-
arna. Veronica Jägare och Ramin Karim var inbjudna att 
tala om erfarenheter från forskning inom eMaintenance 
samt erfarenheter från ePilot under åren 2013-19 angå-
ende tillståndsbedömning av järnväg, demonstration och 
implementering. 



AI-baserade metoder för analys av 
effektsamband kopplat till växelvärme 
på Malmbanan
Projektets syfte är att genomföra en förstudie av användning av AI-baserade 
metoder för analys av effektsamband kopplat till växelvärme på Malmbanan. 
På övergripande nivå syftar projektet till att stötta en mer hållbar och robust 
järnvägsinfrastruktur genom att undersöka en analysmetod för ett mer dyna-
miskt och tillståndsbaserat underhållsprogram.

Dagens underhållsprogram inom järnväg är till stor del baserade på erfaren-
heter och rekommendationer från leverantörer. Vad gäller säkerhetsbesiktning 
så baseras antalet besiktningstillfällen på kombinationen av hastighet och 
tonnage, vilket resulterar i en besiktningsklass. Besiktningsklassen kan även 
anpassas utifrån t ex anläggningens ålder samt faktorer relaterade till geografi, 
årstider och klimat. Hur denna anpassning ska genomföras på ett systematiskt 
och enhetligt sätt framgår dock ej av regelverket.

Tidigare studier har tillämpat analytiska metoder (t.ex. RCM, Reliability-Cen-
tered Maintenance; FMECA, Failure, Mode, Effects & Criticality Analysis) samt 
avancerade (men traditionella) statistiska analyser i syfte att erhålla ett mer 
dynamiskt och tillståndsbaserat underhållsprogram. Detta har påvisat stora 
förbättringspotentialer och utvecklat underhållsprogrammet så att det baseras 
på dokumenterade effektbedömningar och effektkorrelationer. Genom att till-
lämpa statistiska metoder för upprättandet av systematiska försök skapas även 
förutsättningar att erhålla verifierade effektsamband (orsak-verkan).  

Idag finns dock nya analysmöjligheter för utveckling av ett mer dynamiskt och 
tillståndsbaserat underhållsprogram genom tillämpning av AI, där existerande 
data kan kombineras på nya sätt och även tillsammans med ny typ av data,  
t ex väderdata.  

I detta delprojekt kommer AI-baserade analysmetoder användas, dels för att 
verifiera nuvarande effektsamband och dels för att identifiera nya effektsam-
band. Projektet är ett också ett steg mot ett scenario där maskininlärningsmo-
deller används för prediktion och optimering av underhållet inom järnvägstra-
fiken.

Förstudien har för avsikt att berika och komplettera det befintliga inom 
projektet TDOK, FMECA, Effektsamband, Översyn av Besiktningsverksamheten, 
Verklighetslabb Digital Järnväg och göra en analys baserad på AI som kan 
verifiera ovanstående.

Kairos Future kommer att tillsammans med Trafikverket, LKABs Malmtrafik och 
Infranord, genom analys av data i Kairos Futures egen AI plattform Dcipher och 
med hjälp av sitt analysteam, utforska AI-baserade metoder för att undersöka, 
validera och identifiera effektsamband i denna förstudie.

Det första internationella delprojektet 
i ePilot startar i Norge 
Ett delprojekt med målet att utvärdera mobila autonoma sensorer framtagna 
för att mäta på banöverbyggnad kommer att testas på sträckan Kiruna-Narvik. 
De parter som är involverade i projektet är Bane NOR, Trafikverket, SJ, Damill, 
NORUT och Luleå tekniska universitet.

Syftet med detta projekt är att testa och utvärdera nya mätdata från tågmonte-
rade sensorer som då kan fungera som beslutsstöd vilket bidrar till förbättrad 
robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet.

Mera specifikt gäller att utvärdera Track Logger på sträckan Kiruna-Narvik och 
se om ett tågmonterat, men ändå portabelt/flyttbart mätsystem, kan lokali-
sera spårlägesfel, räfflor och vågor, rälsskador, låga skarvar och skador på 
växelkorsningar. 

ePilot modell för norsk testbädd

Haugfjell – spårkraftmätning, se de små ”lådorna” på rälslivet.

 

Redan sedan 1990-talet har den norska järnvägen varit aktiv medlem i JVTC, 
bland annat i samarbetsprojektet TURSAM – Tillämpat underhåll i samverkan 
som bedrevs 2001-2007 på malmbana och Ofotenbana. BaneNOR  (fd Jern-
baneverket) har planer på skapa en testarena på Ofotenbanan (Riksgränsen  
till Narvik) för forskning och utvecklingsverksamhet och installerat olika system 
för tillståndsövervakning av både fordon och bana. På den tidigare stationen 
Haugfjell har man bl.a. installerat ett mätsystem som längs 300m spår i 
S-kurva mäter olika parametrar. Det som mäts vid passage av tåg är laterala, 
vertikala och longitudinella krafter, anloppsvinkel (styrförmåga), vibrationer och 
spårviddsändring. Man har också hängt upp kameror för att övervaka spårväx-
larnas omläggningsförmåga med avseende på snö och is, men också för att 
observera nedbrytningsförlopp.

Som ett led i att utveckla organisation och arbetssätt – modell testbädd, deltar 
BaneNOR med Norut som projektledare  i ett ePilotprojekt  där man testar 
hur banan uppför sig under olika belastningsfall; malmtåg 32,5 tons axellast, 
malmtåg 30 tons axellast och SJs passartåg. 

Projektet bedrivs i samarbete med BanNOR, Trafikverket, SJ, LKAB, Norut, 
Damill och LTU.

 

Spårviddsmätare.



ePilot 2.0 Delprojekt 
#201 Modeller för samverkan, innovation, implementering, avtal och affärsmo-
deller inom ePilot 2.0 (SIIAA). Status: pågående

Projektet är ett ramverksprojekt för ePilot 2.0 vilket innebär att projektet är både 
stödjande, rådgörande och kravställare gentemot ePilot 2.0 övriga delprojekt. Målet 
är att utforma samverkansmodell, implementeringsmodell, innovationsmodell, 
förslag på avtalsmodell, affärsmodeller samt genomföra kontinuerlig nyttoanalys.

#202 Implementering av digital samverkan för hjul-räl Umeå-Sundsvall-Uppsala 
(ImpUSU). Status: avslutat.

Syftet med detta delprojekt är att implementera framtagen hjul-räl lösning från 
ePilot 119 på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå. Implementation omfattar:  
1) Beslutstöd och teknisk lösning - en molnbaserad lösning för beslutsstöd,  
2) Affärsmodell och avtalsform - en dokumentation innehållande affärsmodeller 
och avtalsformer, 3) Förslag på regelverksändringar – en dokumentation inne- 
hållande på sammanställning av förändringsförslag avseende styrande regelverk.

#203 Verklighetslabb digital järnväg (VDJ) – ett närliggande projekt som ePilot 
följer. Status: pågående.

#204 Nulägesanalys Umeå-Sundsvall-Uppsala (NuUSU). Status: avslutat.

Målet med nulägesanalysen är att utgångsläget beskrivs så tydligt att det kan 
användas i övriga delprojekt för att hitta projektidéer och mäta förbättringar av 
genomförda delprojekt.

#205 Testbädd Järnväg – ett närliggande projekt som ePilot följer. Status: 
pågående.

#213 Tracklogger Kiruna-Narvik. Status: pågående.

Test och utvärdering av mobila autonoma sensorer framtagna för att mäta på 
banöverbyggnad. Test sker på sträckan Kiruna-Narvik.

#214 Tillståndsövervakning infrastruktur. Status: avslutat.

I detta projekt har metoder för tillståndsövervakning av infrastruktur från ordinarie 
tågtrafik demonstrerats och jämförts med avseende på om övervakningssys-
temen kan ge en mer frekvent övervakning, snabbare kvittens på effekter efter 
utförda åtgärder, upptäcka skador på grund av plötsliga händelser, samt ge en 
kontinuerlig information om felutveckling vilket underlättar planering.

#219 Juridik för datadelning. Status: avslutat.

Målet var att utforma riktlinjer för gemensamma spelregler i digitaliserade sam-
verkansprojekt. I delprojektet undersöktes: ägarprocessen och delning av data 
från mätning till leverans av beslutsstöd, och de därefter följande aktiviteterna, 
uppföljning och lagring av historik, samt ev. kopplingar till bakgrund, förgrund, 
sekretess och publicering samt vilka de eventuella konsekvenserna blir om man 
gör avsteg från överenskomna riktlinjer.

#220 Mätstation Sverige. Status: avslutat.

Detta delprojekt utvecklade en övergripande handlingsplan för att etablera ett 
antal mätplatser för test och sedan koppla samman dem i ’Mätstation Sverige’.

#228 Bildanalys. Status: pågående.

Detta delprojekt avser utreda och demonstrera möjligheterna till att förbättra 
järnvägsunderhållet med hjälp av mjukvara för bildanalys.

#241 Förstudie: Test och utvärdering av AI-baserade metoder för analys av 
effektsamband kopplat till växelvärme på Malmbanan. Status: pågående.

Projektets syfte är att genomföra en förstudie av användning av AI-baserade 
metoder för analys av effektsamband kopplat till växelvärme på Malmbanan.

#242 Anpassning av testbädd för mätstation Sverige. Status: pågående.

Delprojektet kommer att utöka, anpassa och beskriva den tidigare utformade 
molnbaserade informationslogistiska plattformen inom ePilot, för att tillgodose de 
nya krav och behov som identifierats, såväl tekniska som verksamhetsrelaterade.

#243 Crowdsourcing/innovationsupphandling. Status: pågående.

Projektet studerar hur Crowdsourcing kan bidra till att implementera innovationer 
och nya metoder för att effektivisera och förbättra drift och underhåll av järn-
vägsinfrastruktur. Då möjlig implementering av lösningar kan ske hos en offentlig 

myndighet innefattas även en studie om hur processen för innovationsupphand-
ling kan ge stöd för genomförandet från problemformulering till implementerad 
lösning.

#244 QTMS (Quiet Track Monitoring System). Status: under uppstart.

Med stöd av befintlig QTMS kommer delprojektet att utveckla funktionalitet för 
detektering av brister i enlighet med kontroll enligt TDOK 2014:0240 avseende 
fysiska besiktningsobjekt längs med järnvägen.

#245 Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av järnvägsanläggningar. 
Status: under uppstart.

Delprojektet utvärderar befintlig data som samlats in i samband med projektering 
av ERTMS enligt: utvärdering av hur data kan nyttjas för besiktning enligt TDOK 
2014:0240, vilka delar som är möjliga och hur kraven uppfylls, utvärdera på teo-
retisk nivå vilka delar som kan automatiseras samt test av automatisk besiktning 
av identifierade objekt. 

 

ePilot vid Intelligent  
Rail Summit i Malmö
Konferensen Intelligent Rail Summit 2018 omfattade ämnen som mätning, 
analys, lagring och tillämpning av data inom järnväg. Konferensen ägde rum 
den 27-29 november i Malmö. Veronica Jägare och Ulla Juntti presenterade 
resultat från ePilot i presentationen”Pålitliga järnvägar genom samverkan och 
smarta innovationer. Åhörarna visade ett stort intresse för det arbete som har 
gjorts inom delprojektet ”Juridik för datadelning”.

Öppningsanförande vid Intelligent Rail Summit 2018.

ePilot modell för norsk testbädd

Nominering till  
europeiskt innovationspris
ePilot nominerades med bidraget ”The ePilot – digitalizing railway maintenance 
in collaboration” i konkurrens med 75 andra bidrag till RailTech Europe 2019 
Innovation Awards i kategorin IT Innovation.



Termen samverkan används idag i syfte att 
bedriva gemensamma målstyrda projekt. 
Trafikverket har därför utvecklat en modell för 
hur detta skall genomföras i ny- och ombygg-
nadsprojekt och i underhållsentreprenader. 
Syftet är att hålla budget, tidplan och leverera 
rätt kvalitet men också att föra in innovation och 
utveckling för att effektivisera och kostnads-
bespara. Modellen innehåller en basnivå och 
en nivå för hög samverkan. Trots att det finns 
tydliga riktlinjer har få projekt genomförts enligt 
modell samverkan hög och intervjuer och re-
sultat från olika forskningsprojekts visar att det 
finns behov för att utveckla begreppet.

I ePilot som är ett projekt som initierats av 
Trafikverket ska järnvägsbranschen i samver-
kan implementera resultat från forskning och 
utveckling, genom att:

• Genomföra  

• Införa 

• Förverkliga  

• Realisera 

• Utföra 

• Validera

• Tillämpa  

• Uppfylla  

• Fullgöra 

Och för detta krävs att den svenska järnväg-
branschen samarbetar. Projektet som bedrivits 
sedan 2013 och som genomfört mer än 30 
delprojekt i syfte att implementera resultat. 
I ett av ePilots delprojekt har kontinuerlig 

utvärdering skett av genomförda projekt, där 
det alltid funnits minst tre parter från branschen 
representerade. I dessa delprojekt har man 
enats om gemensamma mål. Ibland har det 
funnits konkurrerande parter i samma projekt. 
För att kunna samverka användes vid start, den 
så kallade partneringsmodellen som utvecklats 
av bygg- och anläggningsbranschen och som 
innehåller parametrarna:

•  Förtroende mellan parterna 

•  Upplevelse av rättvisa 

•  Samverka systematiskt kring viktiga frågor 
(gemensam ekonomisk drivkraft)

• Ekonomi 

• Teknik

• Produktionsmetoder 

• Tid

• Kvalitet 

• Miljö

• Relationer

I ePilot måste hänsyn tas till vad parterna har 
med sig in i delprojekten med avseende på egna 
uppfinningar, rätten till dessa respektive vad 
som tillsammans utvecklas i delprojektet. För 
detta behövs dock en kontinuerlig uppdatering 
av ePilots ”spelregler” – bl.a. juridik för data-
delning. Därav har ePilot utvecklat riktlinjer (ett 
levande dokument) som innehåller en gemen-
sam nomenklatur, riktlinjer för hur samarbete, 
spelregler och resultat skall hanteras i delpro-
jekten så att alla parter ska känna sig trygga vid 
genomförande av gemensamma delprojekt. 

Kalendarie 
Styrgruppsmöten, 8 oktober, 10 december

Intressentmöte, 10 december

Workshop i Industriell Artificiell Intelligens (IAI),  
17 oktober, Luleå

Resultatkonferens, 18 mars 2020, Stockholm

Varför samverkan och vad är det? 

Juridik för datadelning
Många av ePilots delprojekt har undersökt sätt att ef-
fektivisera det tillståndsbaserade underhållet genom 
s.k. eUnderhåll. I delprojekten har flera innovationer 
testats och mycket data samlats in från flera olika 
parter och källor. I delprojektet Juridik för datadeln-
ing har flera av dessa projekt studerats med avsikt 
att göra en juridisk genomlysning av de definitioner, 
riktlinjer och kontraktsdokument som utarbetats och 
används i ePilots delprojekt.  Ett antal processkartor 
för dataflödet har ritats för några av dessa.  Utifrån 
processkartorna har ett antal intervjufrågor samman-
ställts och intervjuer har genomförts med personer 
som medverkat i ePilot men även med personer från 
andra branscher där datadelning förekommer. Resul-
tatet visar att det behövs ökad kunskap och tydligare 
riktlinjer inom ett antal områden för att undvika 
barriärer för fortsatt datadelning, bl.a. immateriella 
rättigheter, vem som äger resp. vem som får nyttja 
data och informationssäkerhet.  För att underlätta 
och ge stöd för framtida delprojekt har ePilots mall 
för projektspecifikationen kompletteras med rådstext 
om och riktlinjer för datadelning.  Konsekvenser för 
avvikelser från överenskomna riktlinjer kan vara att 
parterna inte är överens om vad som har blivit lovat 
i projekt, stagnation i branschen om ingen vågar 
dela data och kvalitetssäkring måste garanteras 
om beslut fattas utifrån information. Slutsatsen är 
att branschen gemensamt måste höja kunskaperna 
i frågor som innebär att data måste delas mellan 
parter för att kunna skapa bättre underlag för 
underhållsbeslut.

ePilot håller i en workshop för järnvägsunderhåll 
vid eMaintenance-konferens

Björn Westerberg, VD på Sveriges tågoperatörer.Hamid Zarghampour, Trafikverket och professor Uday 
Kumar, föreståndare Järnvägstekniskt center, Luleå tekniska 
universitet

Den 14-15 maj 2019 hölls den femte 
konferensen i eMaintenance arrangerad av 
Luleå tekniska universitet på hotell Sheraton i 
Stockholm. Inledningstalare på konferensen var 
bland andra, Björn Westerberg, VD på Sveriges 
tågoperatörer, som talade om ”AI and predictive 
maintenance” samt Hamid Zarghampour,  

Trafikverket, som talade om ”Innovative 
transport solutions”. Den 15 maj höll ePilot i en 
workshop för järnvägsunderhåll där bland annat 
resultat från delprojekt presenterades samt en 
teknisk session som innehöll presentationer av 
akademiska artiklar inom järnvägsunderhåll.  


