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Ostkustbanan
– Alla vill nå resultat
Deltagare vid ePilot workshop.

Stefan Kratz har lett delprojektet som handlar om att utnyttja
ett antal hjulskadedetektorer som finns på sträckan Sundsvall –
Umeå, för att analysera alla mätdata, både från detektorer och
mätvagnen som används av Trafikverket.
Ett av företagen som samarbetar i projektet är eMaintenance365
och enligt Stefan Kratz har man redan genom att djupanalysera
mätdata upptäckt och åtgärdat 4 - 5 fall av hjulskador hos Norrtågs fordon under hösten.

Peter Söderholm beskriver hur Trafikverket arbetar med implementering av resultat från ePilot119

ePilot Workshop
Den 4 maj 2017 möttes 40 deltagare från järnvägsbranschen i Stockholm, för att tillsammans inom ePilot 2.0 ta nästa steg mot framtidens järnvägsunderhåll. Detta ska ske genom
att implementera resultat som framkommit inom projektet ePilot119. Implementering skall
ske på Ostkustbanan.
Ämnen som diskuterades var bland annat implementeringen av digital samverkan för hjul-räl
på Ostkustbanan, utvecklingspotential i regelverk, avtal och affärsmodeller samt vilka resultat
från ePilot119 som Trafikverket arbetar vidare med i en implementeringsfas.
Ramin Karim från Luleå tekniska universitet berättade att Järnvägstekniskt center har etablerat Testbädd Järnväg för fortsatt test och demonstration. 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.
Stefan Kratz från Trafikverket berättade vidare om delprojektet för implementering av digital
samverkan för hjul-räl på Ostkustbanan. Detta är ett projekt med åtta parter som innehåller
tre delar. Den första delen skall leverera en teknisk lösning i form av ett beslutstöd. Den andra
leveransen, som företaget Xlent svarar för, ska skapa en dokumentation innehållande underlag för upprättande av affärsmodeller och avtalsformer (t ex trafikeringsavtal, baskontrakt och
analystjänster), utifrån Trafikverkets perspektiv. Den sista leveransen, som företaget Outflight
arbetar med, kommer att beskriva hur regelverk påverkas av beslutstödet och nytt arbetssätt.

- I vår rapport som ska presenteras senare i höst, kommer vi att
föreslå ett ytterligare projekt som tar fasta på att sy ihop Trafikverkets
detektorer med fordonsbaserade mätningar, säger Stefan. De avtalstekniska förutsättningarna är tillgängliga först i början på nästa år
och när vi får möjlighet att också arbeta med detektorer på fordonen
kommer vi att kunna få till stånd ett ännu effektivare underhåll.
Stefan Kratz lovordar också samarbetsmodellen och viljan hos alla
inblandade.
-Jag är omgiven av verkligt professionella företag och medarbetare
som alla vill nå resultat och det är väldigt stimulerande.
En sak som blivit tydligare är vikten av att kunna skapa analysmetoder
som verkligen tar till vara de enorma datamängder som finns.
- Vi har fått tydliga signaler, både från regeringen och Trafikverkets
ledning, om att den nya digitala tekniken ska ut i järnvägsanläggningen
så snart som möjligt. Det kräver också att vi verkligen satsar på samarbete och öppen kommunikation mellan alla parter, säger Stefan.
All data finns i princip tillgänglig inom järnvägssektorn. Trafikverkets
mätpunkter och detektorer är en stabil grund, kompletterat med fler
och fler operatörer som har egna fordonsbaserade detektorer.
- Nu gäller bara att vi tillsammans tar till oss de nya analysverktyg
som till exempel utvecklas hos eMaintenance365 och liknande
företag, avslutar Stefan Kratz.

Ulla Juntti från företaget Omicold, berättade om delprojektet Nulägesanalys av Ostkustbanan
där målet är att beskriva utgångsläget i både hårda och mjuka parametrar för sträckan
Uppsala-Sundsvall-Umeå. 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.
Deltagarna delades in i grupper som diskuterade vilka förbättringsområden som bör prioriteras, vilka förutsättningar för en lyckad utrullning av digitalisering i samverkan som bör finnas
samt vilka de största hindren för implementering av ny teknik och nya arbetssätt i järnvägsbranschen är.
Trafikverkets Peter Söderström avslutade konferensen med att summera och konstatera att
genom effektivt och målmedvetet samarbete kan vi åstadkomma en robust och tillförlitlig
järnväg.

Snart har vi ett system av detektorer både längs banan och på
fordonen. Då kommer många nya tjänster att lösa många av de
underhållsproblem som finns idag, säger Stefan Kratz.

Ulla Juntti, JVTC tillsammans med sina två sommarjobbare, LTU- studenterna Andreas Vallon och Anton Ljunggren.

Sommarjobb fokuserade på kommunikation
Sommarjobbarna Anton Ljunggren och Andreas Vallon har ägnat sommaren
2017 åt att göra en nulägesanalys av arbetet för nya och pågående delprojekt på
Ostkustbanan, från Uppsala till Sundsvall och även Sundsvall upp mot Umeå.
Ulla Juntti har varit handledare för studenterna som till vardags studerar
underhållsteknik på LTU.
Det är viktigt att göra nulägesanalyser i våra delprojekt, så att vi kan få en
säker bild av hur det ser ut i verkligheten, säger Ulla. Och därigenom också
lättare kunna peka ut de problemområden som ePilot kan hitta lösningar till.
Anton och Andreas har gjort intervjuer med tågoperatörerna, Trafikverkets
trafikledning, projektledare på Underhåll och även de entreprenörer som har
underhållskontrakten på banan. Och lärdomarna har varit många.

kommunikation mellan alla parter. Stora datamängder ska analyseras, flera
parter, med ibland olika förutsättningar och intressen, ska dra åt samma håll.
Rätt information och återkoppling i rätt tid, det upplever alla inblandade som en
nyckelfaktor, säger Anton Ljunggren.
Självklart finns det utmaningar när det är många parter som ska samsas om
stora mängder data från detektorer och sensorer.
Jag tror alla är medvetna om detta och vill dra åt samma håll, menar Anton.
För alla inser potentialen och alla vill nå fram till konkreta resultat.
- Det har varit spännande att komma in och arbeta med ett delprojekt så här,
menar Andreas. Man förstår hur komplexa frågor det finns i järnvägssystemet,
och man börjar inse vilka enorma förbättringar som kan uppnås i framtiden.

Det krävs väldigt mycket för att skapa förutsättningar för ett effektivt förebyggande underhåll, säger Andreas Vallon. En viktig förutsättning är en fungerande

ePilot vinner Strukton Innovation Award
Strukton delade vid mässan Nordic Rail i Jönköping ut sitt nyinstiftade pris
”Strukton Innovation Award” till ett bidrag som gynnar en hållbar utveckling inom
järnvägssektorn.
- Järnvägsbranschen befinner sig i ett teknikskifte som innebär att företag söker
sig mot digitaliserade lösningar för att skapa hållbarhet, effektivitet och säkerhet
ur ett arbetsmiljöperspektiv. Nu vill vi lyfta den utvecklingen ytterligare genom det
nyinstiftade priset, berättar Strukton Rails VD Robert Röder.
ePilot tilldelades priset med motiveringen ” Med visionen om en punktlig järnvägstrafik, med rätt underhållsåtgärder vid rätt tidpunkt. Järnvägstekniskt center på
Luleå tekniska universitet driver ePilot, ett utvecklings- och implementeringsprojekt
som ligger helt rätt i tiden. Samhället rör sig snabbt framåt och ePilot är experimentlådan som kan ge branschen rätt verktyg för att hänga med. En idékatalysator
för snabbt beslutsstöd som både är efterfrågad och som ger faktiska resultat.”

Veronica Jägare, Ulla Juntti och Ramin Karim var på plats
vid Nordic Rail för att ta emot priset

Skördetid för
järnvägsforskningen
De närmaste åren kan komma att bli den skördetid som
deltagarna i ePilot-projekten har väntat på. Erfarenheterna
från 2014 fram till idag har gett en bra grund för att nu i stor
skala kunna införa skarpa lösningar för ett förebyggande
järnvägsunderhåll.
Det är också ett av de viktigaste syftena med ePilot2.0 –
efterföljaren till ePilot119.
Kort sagt, det är dags att skörda frukterna av tidigare års
forskningsinsatser genom att lägga ut resultaten som riktiga
tjänster och produkter som kan göra direkt nytta i verklighetens järnväg.
Peter Söderholm är projektledare för Verklighetslabbet – den
digitala framtiden för svensk järnväg. Projektet är treårigt
och finansierat av Trafikverket, Vinnova och LTU. Projektet
ligger också inom ePilot2.0 som ett följaprojekt.
- Ett av målen är att öppna upp Trafikverkets kärnverksamhet så att vi kan tillhandahålla de stora datamängder vi
har i vårt järnvägssystem till operatörer, entreprenörer och
samarbetspartners, säger Peter Söderholm. På det sättet
kan de stora datamängderna analyseras och skapa tjänster
och appar som gör att branschen tillsammans kan skapa
effektivare och proaktiv trafik, drift samt underhåll.
Det handlar om att processa och framför allt att analysera
och bearbeta all det data som Trafikverkets detektorer och
sensorer samlar in från infrastrukturen, men också data som
operatörerna samlar in från sina fordon.
- Tillsammans med våra samarbetspartners ska vi nu jobba
hårt för att ta fram regelverk och kontraktsförslag som
ger största möjliga nytta till alla parter, säger Peter. När
projekttiden är slut hoppas jag att vi har en förvaltningsorganisation på plats som gör att vi i praktiken kan leva upp till
både regeringens och Trafikverkets visioner om att skapa en
digital IT-struktur som direkt kan användas av resenärerna,
operatörerna, entreprenörerna och vi som infrastrukturförvaltare, för att öka nyttan och driftsäkerheten inom järnvägen.
Det är helt kart att Trafikverket vill behålla initiativet och kraften i de forskningsinsatser som redan gjorts under många år.
- Det är rätt bra fart i hela verksamheten, menar Peter. Både
internt och i branschen finns det en stark optimism om att vi
är på rätt väg. Och intresset från olika externa samarbetspartners ökar hela tiden och vi kommer snart att få se
många fler skarpa tester och försök i vår testmiljö, t.ex.
på Haparandabanan och Malmbanan.

Peter Söderholm, Trafikverket, projektledare för Verklighetslabb
digital järnväg finansierat av Vinnova, Trafikverket och LTU.
Under hösten är det tid att skörda det som är såtts och detta
gäller även de resultat som forskning och utveckling
tillsammans med den ökade digitaliseringen erbjuder.
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