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Automatisering av besiktning
Vid ePilot workshop den 15 maj 2019 hölls
en innovationstävling där crowdsourcing skulle
användas för att hitta lösningar på ett fördefinierat problem. Problemet som Trafikverket
önskade en lösning på var automatisering av
besiktning. Besiktning av järnvägsinfrastruktur är
ett tidskrävande arbete som ofta utförs manuellt
av en besiktningsman. 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, båda med hög mognadsgrad
som går vidare som ePilot delprojekt.
I delprojekt 244 har WSP utrett möjligheterna att använda mobil datainsamling från
spårburet fordon för att nyttja insamlade data
vid säkerhetsbesiktning i järnvägsanläggning.
Detta utan att fysiskt befinna sig i anläggningen
(off-site). Delprojektet har nyttjat befintliga data
som samlats in i samband med en ERTMS
projektering och som följt den specifikation
Trafikverket nyttjat vid mobil datafångst på
järnväg. Parallellt med datafångsten samlades
även mer högupplöst data in för att kunna
utvärdera hur användbarheten kan öka med
förändrad kravställning. Varje moment vid
besiktning enligt TDOK 2014:0240 har värderats
och möjligheterna till besiktning off-site har
beräknats statistiskt för varje teknikslag. Störst
möjligheter fanns det för besiktning av spår
där ca 85% av besiktningen bedömdes kunna
utföras. Det fanns även relevanta möjligheter för
andra teknikområden där ett övergripande mått
på tillståndet kunde uppnås.
Möjligheterna till automatisering av varje
besiktningsmoment utvärderades, främst med
avseende metoder baserade på automatisk
bildigenkänning men även för andra algoritmer
för geometrisk analys av laserdata. Automatisering var som mest utvecklad i de fall man
kan se förändringar mellan bilder från olika
datainsamlingar, exempelvis för detektion av
saknade eller skadade befästningar och slipers,
skadade signaler och skyltar, sprickbildning på
olika anläggningsobjekt. Delprojektets parter var

WSP, NRC Group, Trafikverket och Luleå tekniska
universitet.
I delprojekt 245 har Tyréns testat QTMS som
är ett system för kontinuerlig spårövervakning
i samband med den vanliga driften. Systemet
installerades på minst ett av fordonen som
trafikerar vald sträcka, i detta fall ett lok på
Malmbanan. Delprojektet har visat att det med
kontinuerlig mätning med fordon i trafik går att
följa upp status för växlar och isolerskarvar över
tid och att det går att komplettera uppmätta
resultat med bilder från platsen. Avseende
förskjutning har det visats hur rälens nedböjning
mellan varje enskild sliper kan följas och genom
detta framgår det om en eller flera slipers saknar
stöd från ballasten. Förskjutningens mått i mm
kan jämföras mot riktvärden som används vid
besiktning av växlar och isolerskarvar.
Ur accelerationssignalen kan små defekter
runt isolerskarvarar och växlar identifieras.
Mätvärdet är i viss mån hastighetsberoende men
genom frekvent förekommande mätningar kan
trender visualiseras och avvikande resultat kan
generera en arbetsorder som skulle kunna vara
en okulär inspektion men också direkt åtgärd.
Genom installationen av kameror kan bilder
genereras baserat på mätvärden vid en specifik
position utmed banan. Detta kan i många fall
förenkla en okulär inspektion då den kan göras
på distans. Delprojektets parter var Tyréns,
IBM, Infranord, RailCare, Trafikverket och Luleå
tekniska universitet.

ePilot på IVA:s 100-lista
IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och
underlättar för forskare och företag att hitta varandra
och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Till IVAs 100-lista 2020 efterlystes forskning med
bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska
vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller
samhälle i form av kunskap, processer, produkter och
affärsutveckling.
ePilot finns med på IVA:s 100-lista med beskrivningen:
ePilot är en innovationsplattform som möjliggör
skapandet av innovationer för järnvägens ekosystem
genom eMaintenance och Industrial AI. Forskningen
inom ePilot har resulterat i ett ramverk som underlättar
att bedriva förändringsarbete i digitalisering genom att
möta digitaliseringens säregenskaper. Ramverkets
huvudpelare består av: eGovernance, eChange
Management och eCollaboration. Vår forskning skapar
förutsättningar att implementera AI-baserade verktyg
för att optimera drift och underhåll av järnvägssystemet. ePilot underlättar förändringsarbetet mot en
digitaliserad järnväg.

Veronica Jägare, projektledare för ePilot (Foto: danielphoto)

Läs mer om ePilot
Bildexempel på växel med möjlighet att visuellt kontrollera
stänger, muttrar, bultar, infästning av stag och generellt
allmäntillstånd. (Foto: WSP)
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collaboration platform
978-91-7790-550-9 (print)
978-91-7790-551-6 (pdf)
The roadmap for digitalised operation and maintenance of railway: ePilot - Results and Findings
978-91-7790-548-6 (print)
978-91-7790-549-3 (pdf)

Installation av kameror samt belysning under fordonet. Till höger ses förutom en av kamerorna även en strålkastare
och en mikrofon som är monterade under fordonet. (Foto: Tyréns)

Med siktet på digitaliserad drift och underhåll av järnväg
ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt som startades för att förbättra och utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Målsättningen med projektet
är att förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken
samt skapa bättre tillgänglighet och kvalitet och få ett effektivare underhåll.
Förväntningarna är att detta uppnås genom att ett direkt och snabbt beslutsstöd
för underhållsåtgärder utformas.
Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan järnvägens parter samt
Järnvägtekniskt centrum (JVTC), vid Luleå tekniska universitet. JVTC har sedan
tidigare 15 medlemsföretag som samverkar inom forskning och utveckling av
drift- och underhåll av järnvägssystemet. I och med ePilot som ligger väldigt
nära tillämpning har fler företag anslutit sig till plattformen då man snabbare
ser nyttan och effekter av arbetet. Även flera mindre företag som har många
innovativa idéer har hittat en väg att samverka med järnvägsbranschen. Att ha
hela innovationskedjan som arbetar tillsammans inom samma plattform är en
förutsättning för att lyckas med att ta forskning och innovation till tillämpning och
implementering.
ePilot:s resultat 2013-2019
n

Möjliggjort ett vidare samarbete där 51 intressenter aktivt har deltagit

n

Inrättat en nationell plattform för hämtning, lagring, integration och
analys av tillstånds- och driftsdata

n

Skapat en neutral innovationsplattform

n

Upprättat en processorienterad, sektorsövergripande arbetsmetod
mellan organisationer

n

Skapat en större förståelse för utmaningar och möjligheter som
påverkar implementeringen av innovationer

n

Ökat branschens mognad när det gäller möjligheterna som
eMaintenance medför

n

Uppväxlingen av investerade medel förväntas ständigt öka

n

105 idéer som resulterade i 38 genomförda delprojekt

n Vinnare

av Strukton Innovation Award 2017

n

IVA:s 100-lista 2020

n

B idrar till att uppnå följande effekter genom användning av digital teknik
och industriell AI för drift och underhåll:
- Förbättrad robusthet och punktlighet i järnvägstransportsystemet.
- Ökad kostnadseffektivitet för drift och underhåll.

ePilot omsatte 59,6 miljoner kronor under projektperioden 2013-2019. Branschen och främst Trafikverket har investerat kontanta medel för att stimulera
järnvägsaktörerna att samarbeta i ePilot. Investeringen ökade fram till 2016 och
brytpunkten mellan investerade medel och investerad egen tid kom under 2018
då järnvägsaktörerna började investera mer ofinansierad tid i de olika delprojekten. Uppväxlingen av de investerade medlen för Trafikverket förväntas ständigt
öka om investeringen i ePilot och branschsamarbetet fortsätter, se figur 1.
ePilot 2.0 avslutas 2019 i sin nuvarande form och branschen ser ett stort behov
av fortsättning. Förutom delprojektresultat som tagits emot och implementerats
av deltagande aktörer så är det två unika resultat som bedöms som mest värdefulla att ta tillvara från ePilot:
n

Plattformen med etablerad branschsamverkan

n

IT-lösning för hantering av relaterad data informationstjänster

Etablerad branschsamverkan omfattar aktivt deltagande från myndigheter, operatörer, entreprenörer, leverantörer och konsulter. Denna samverkan är unik och har
sin närmaste motsvarighet i JBS (Järnvägsbranschens samverkansform). ePilot
kompletterar JBS genom att ha ett fokus på FOI relaterat till digitaliserad drift och
underhåll inom järnväg.
ePilot har även fokuserat på konkreta samverkansprojekt med korta genomförandetider. ePilot och JVTC har mer än 20 års erfarenhet av branschsamverkan
och antalet aktörer i nätverket har kontinuerligt utökats. Att ersätta detta nätverk
och etablerad formalia för branschsamverkan skulle vara en stor utmaning samt
troligtvis både ta lång tid och vara ytterst kostsamt.
Den etablerade plattformen för hantering av data och informationstjänster från
deltagande branschaktörer är unik och värdefull för fortsatt FOI-verksamhet.
Plattformen och inkluderade informationslösningar baseras på etablerade
standarder, vilket gör att bl.a. krav på informationssäkerhet för FOI-verksamhet
uppfylls, samtidigt som en implementering hos enskilda aktörer stöttas.
Plattformen har kontinuerligt utökats med data och informationstjänster under
projekttiden (2013-2019), men även tidigare, vilket gör att den är unik och
medför att en nyetablering skulle ligga närmare 10 år efter. Då plattformen
tillämpats i samverkansprojekt inom branschen så finns även formalia upprättad
kring bl.a. ägande- och nyttjanderätt. Då arbetssättet har varit väldigt lyckosamt
är det viktigt att driva verksamheten vidare, då det tar lång tid och är kostsamt att
bygga upp en liknande IT-plattform.
För att säkerställa att utvecklingsarbetet och de resultat som har framkommit
under ePilot119 samt 2.0 drivs vidare bör ePilot 4.0 ta vid. ePilot 4.0, avser att
fokusera på FOI-verksamhet genom att utgöra en innovationsmotor för digitaliserad drift och underhåll inom järnväg med en stöttande IT-plattform som fokuserar
på hantering av data från branschens aktörer.

Figur 1. Total omsättning ePilot

ePilot 2.0 Delprojekt
#201 Modeller för samverkan, innovation, implementering, avtal och
affärsmodeller inom ePilot 2.0
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
Implementering av framtagen hjul-räl lösning från ePilot 119 på sträckan
Uppsala-Sundsvall-Umeå inkluderande: 1) Beslutstöd och teknisk lösning, 2)
Affärsmodell och avtalsform, 3) Förslag på regelverksändringar.
#204 Nulägesanalys Umeå-Sundsvall-Uppsala
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.
#213 Implementering av tillståndsövervakning för banöverbyggnad på
sträckan Kiruna-Narvik
Test och utvärdering av mobila autonoma sensorer framtagna för att mäta på
banöverbyggnad. Test sker på sträckan Kiruna-Narvik.
#214 Implementering av tillståndsövervakning infrastruktur
Metoder för tillståndsövervakning av infrastruktur från reguljär tågtrafik har
demonstrerats och jämförts med avseende på om övervakningssystemen 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
Utformade riktlinjer för gemensamma spelregler i digitaliserade samverkansprojekt. I delprojektet undersöktes t.ex. ägarprocessen och delning av data
från mätning till leverans av beslutsstöd, och de därefter följande aktiviteterna,
uppföljning och lagring av historik.
#220 Mätstation Sverige
En övergripande handlingsplan för att etablera ett antal mätplatser för test och
sedan koppla samman dem i ’Mätstation Sverige’.
#228 Bildanalys
Utredning och demonstration av 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
En förstudie av användning av AI-baserade metoder för analys av effektsamband
kopplat till växelvärme på Malmbanan
#242 Anpassning av testbädd för Mätstation Sverige
Utökning, anpassning och beskrivning av den tidigare utformade molnbaserade
informationslogistiska plattformen inom ePilot, för att tillgodose nya identifierade
krav och behov, såväl tekniska som verksamhetsrelaterade.
#243 Crowdsourcing och innovationsupphandling
Studie hur Crowdsourcing kan bidra till att implementera innovationer och nya
metoder för att effektivisera och förbättra drift och underhåll av järnvägsinfrastruktur. Då möjlig implementering av lösningar kan ske hos en offentlig myndighet innefattas även en studie om hur processen för innovationsupphandling kan
ge stöd för genomförandet från problemformulering till implementerad lösning.
#244 Utvärdering av mobil datainsamling för besiktning av järnvägsanläggningar (Quiet Track Monitoring System)
Med stöd av befintlig QTMS utvecklas funktionalitet för detektering av brister i
enlighet med kontroll enligt TDOK 2014:0240 avseende fysiska besiktningsobjekt
längs med järnvägen.
#245 Automatisering av besiktningsverksamhet från fordon i trafik
Utvärdering av befintlig data som samlats in i samband med projektering av
ERTMS samt om data kan nyttjas för besiktning enligt TDOK 2014:0240. Se 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.

#246 Verifiering av analysverktyg och mätdata från fordonsbaserad
mätutrustning
Verifiering av analysverktyg och tillståndsdata som insamlats i delprojekt 214
från fordonsbaserad mätutrustning, är tillräckligt tillförlitlig och upptäcker samma
avvikelser som insamlas via Infranord mätvagnar MD100 och MD200 och som
rapporteras in i Trafikverkets underhållssystem, Bessy, Optram och Ofelia.
#247 Tillämpning av statistisk processtyrning för att utveckla det tillståndsbaserade underhållet av spårväxlar vid Trafikverket
En undersökning av vilka effektsamband det finns mellan omläggningstiden,
energiåtgång och faktiska fel i omläggningsanordningen. Om effektsamband
upptäcks ska nya styrgränser upprättas för omläggningstiden med hjälp av
statistisk processtyrning.
#248 Data Factory Railway 4.0
Kombination av relevant och nödvändig digitaliseringsteknologi för datadelning
och tillhandahållande av tjänster för Artificiell intelligens (AI), med lämpliga processer och regler för ett effektivt och effektivt digitalt samarbete och styrning.
#250 Förstudie gällande användning av maskininlärning för tillståndsbaserat underhåll av bärlinor
En förstudie där vilken strategi som bör väljas vid automatiserad identifiering av
defekter på bärlinan har undersökts.

Trafikverket öppnar utvecklingsverksamhet för digital järnväg
Verklighetslabb Digital Järnväg (VDJ) som är ett systerprojekt till ePilot, har
testat och utvecklat nya idéer och prototyper tillsammans med problemoch behovsägare. Koncept och idéer som testas i VDJ ska vara relaterade
till utveckling och demonstration av digitala informationslösningar för
järnvägstransporter, drift och underhåll. Även utförare och slutanvändare
omfattas i testverksamheten.
VDJ omfattar såväl fysiska anläggningar med systemstöd som forskningsutvecklings, och utbildningsresurser. Plattformen för VDJ har byggts upp
och överlämnades till förvaltning 2019. Projektet har samfinansierats av
Trafikverket och Vinnova och målet var att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare. Peter Söderholm
från Trafikverket har varit projektledare.
Resultaten från projektet kan sammanfattas i regelverk, organisation, roller
och teknik som bidrar till Trafikverkets förmåga att uppnå projektmålen.
Exempel på resultat är arbetssätt och verktyg för upprättande och aktiv
förvaltning av ett mer dynamiskt regelverk som tydliggör behov av innovation samt konkretisering av den digitala teknikens tillämpning för att stärka
branschens förmåga. Även fysisk och digital anläggning samt it-lösningar
för branschsamverkan i genomförandet av utvecklings- och demonstrationsprojekt har etablerats. Projektet har också tagit fram förslag på avtal
avseende informationshantering mellan Trafikverket och externa parter.

ePilot projektgrupp
n

Mätsystem testat i ePilot hittar rälsskador

n

I samband med att Trafikverket genomför ett
rälsbyte på delar av sträckan Hallsberg – Gnesta
genomförs utökade tester av en produkt som
utvecklats inom ePilot-samarbetet.
Rälsbytet sker med kort varsel och för att hinna
med en sista besiktning av rälerna innan de tas
ur spår så har företaget Damill installerat sin
mätutrustning TrackLogger på en godsvagn för
att mäta ytskadorna på rälsen. Godsvagnen går i
reguljär tågtrafik längs en ca 20 mil lång sträcka
söder om Stockholm och då i hastigheter upp till
160 km/h. Efter det att beslutet att en mätning
skulle göras innan byte av räls, påbörjade Damill
montage nästföljande dag och vagnen var i trafik
på kvällen. Utrustningen kommer att skanna
sträckan i syfte att kartlägga alla ytdefekter på
rälsen som ska bytas ut. Resultatet ska sedan
jämföras med en djupare skadeanalys som
Charmec kommer genomföra.
”Det glädjer oss att Trafikverket tagit initiativet
att testa vår nyutvecklade utrustning i skarpt läge.

n

n

Implementering av
innovationer i offentlig
verksamhet
Utrustningen monterad under en godsvagn och testerna kan
påbörjas. (Foto: Damill)

Vi får nu visa hur snabbt tekniken kan sjösättas,
hur snabbt långa sträckor kan kartläggas och
hur värdefull information kan vara”, berättar Dan
Larsson, VD för Damill.

Färre stopp till följd av brustna bärlinor
Under 2018 genomfördes ett projekt av Infranord
i syfte att demonstrera ett mätsystem för att hitta
skador på bärlinan. Mätsystemet genererade en
mycket stor mängd bilddata vilket skapade ett
behov av en automatiserad lösning för identifieringen av skador. I ePilot delprojekt 250 utfördes
en förstudie där man undersökte vilken strategi
som bör väljas vid automatiserad identifiering av
defekter på bärlinan. Ur bilderna har urklipp extraherats på enbart bärlinan som sedan använts för
att träna två olika unsupervised learning-modeller.
Den modell som var bäst för att identifiera skador
var modellen som var baserad på CutoutNet.
Resultaten visade att en lämplig strategi fortsättningsvis bör vara att använda en kombination av
unsupervised och supervised learning. Vid analys
av resultat och tester av algoritmer under förstudien identifierades följande utmaningar:
n

U nsupervised learning identifierar många
avvikelser som inte är skador

n

Veronica Jägare, projektledare, Luleå tekniska
universitet
R amin Karim, expert eMaintenance & Industriell
AI, Luleå tekniska universitet
U lla Juntti, processledare och expert järnväg,
Omicold
C
 ecilia Glover, ekonomi och avtal, Luleå tekniska
universitet
Alexandra Lund Cipolla, administrativ koordinator,
Luleå tekniska universitet

n

D
 elar från järnvägsinfrastrukturen skymmer
bärlinan

n

B ilder på bärlinan är tagna underifrån vilket gör
att vissa skador kan vara skymda av bärlinan

n

E xtraheringen av bärlinan från bilddatamängden
är inte 100 % effektiv

n

M
 ängden yta bredvid bärlinan som extraheras

n

B ildkvalité

Efter det att Latronix har uppgraderat sitt
mätsystem är nästa steg att enligt identifierad
maskininlärningsstrategi skapa en algoritm för
att identifiera förekomsten och positionen för
kardelbrott. Resultatet bör gå att användas för att
förhindra stopp i tågtrafiken till följd av brustna
bärlinor. Delprojektets parter var Aiwizo (analys),
Latronix (mätsystem), Infranord, Trafikverket och
Luleå tekniska universitet.

I delprojekt 243 studerades möjligheten att
implementera innovationer i offentlig verksamhet,
i detta fall inom infrastrukturförvaltarens ansvar.
Resultaten påvisar att det finns stora möjligheter till
ökad implementering av nya lösningar i baskontrakt.
Detta genom att det redan vid annonsering av en
upphandling skall framgå att baskontraktet har
utrymme för innovationer, möjlighet till delat ansvar
och risk mellan parterna samt möjliggöra för ökad
erfarenhetsåterföring mellan Trafikverkets projektledare inom underhåll. Drivkraften för innovationen
ligger i affären. Det gäller att hitta andra värden
förutom lägsta pris vid utvärdering av anbuden som
t.ex. hållbarhetsmålen i Agenda 2030, bl. a. halverad
klimatpåverkan från underhåll av infrastrukturen
till 2030, fossilfria drivmedel i alla entreprenader
2030 samt besparingar och tidpåverkande åtgärder
(TPÅ). Crowdsourcing och innovationsupphandling är
verktyg som kan stimulera och möjliggöra implementering av innovationer.
För att säkerställa implementering av innovationer
är det viktigt att ha en stödjande funktion som löper
tvärs igenom organisationen som kan säkerställa
och hitta lösningar på frågor som bl.a. ansvar för
implementering då arbetet kan bedrivas över flera
funktioner, framtagning av utbildning samt förändring
av regelverk och arbetssätt. Utförda intervjuer visar
på ett behov av en tydlig branschgemensam arena
för test och utvecklingsfrågor som t ex ePilot.

Kalendarie
Digitaliserad järnväg för en hållbar framtid
– resultatkonferens för projekten ePilot och
Verklighetslabb Digital Järnväg, 18 mars 2020.
Styrgruppsmöten 2020: 4 februari, 26 mars.
Industriell AI-konferens, 26-28 maj 2020, Luleå
Nordic Railway Seminar, June 9-10 juni 2020,
Tammerfors, Finland

Exempel på bilder som rangordnats som de mest avvikande av algoritmen innehåller misstänkta skador eller avvikelser (Foto: Aiwizo, Latronix)

