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Juridik för datadelning
Under ePilot har ett antal hinder för samverkan och 
datadelning identifierats. Exempel på detta är: vad 
som ingår i bakgrund och förgrund vid avtalsskrivning, 
ägande och nyttjande av data samt att det saknas en 
gemensam nomenklatur för att beskriva vad man  
menar med data i olika processer från rådata till 
beslut. Projektet avser att göra en juridisk genom-
lysning av definitioner, riktlinjer och kontraktsdoku-
ment som utarbetats och används i ePilot samver-
kansprojekt.

– Att känna trygghet mellan parter är en förutsättning 
för att samverkansprojekt skall kunna bedrivas och  
att man kunna dela data mellan varandra för att 
uppnå just sådana resultat som ePilot har lyckats 
med, säger Veronica Jägare, verksamhetsledare för 
Järnvägstekniskt center. 

Genom fallstudier där man granskar tidigare delprojekt 
där parter har delat data mellan varandra kan 
ägarprocessen från rådata – processad data – till 
beslutsstöd – uppföljning och lagring av historik, med 
ev. kopplingar till bakgrund, förgrund, sekretess och 
publicering förtydligas.

– Vi tittar även på hur det ser ut i andra branscher  
där datadelning mellan parter är vanligt så att vi 
ytterligare kan ta lärdom från goda exempel, säger 
delprojektledaren Ulla Juntti.

Målet med delprojektet är att utforma riktlinjer  
för gemensamma spelregler i digitaliserade  
samverkansprojekt.

Järnvägstekniskt Centrum (JVTC) vid  
Luleå tekniska universitet firade sitt 20- 
årsjubileum den 6 september 2018 på 
Quality Hotel i Luleå. Under dagen deltog 
80 personer från akademi, företag och 
myndigheter. Pris delades ut till Jan 
Hertting, fd regionchef på Banverket och 
ordförande i JVTC samt Lennart Elfgren, 
professor emeritus inom konstruktions- 
teknik på Luleå tekniska universitet, för 
deras bidrag till uppbyggnaden av Järn-
vägstekniskt center.

JVTC bedriver högteknologisk forsk-
ning och utveckling med fokus på att 
effektivisera drift och underhåll av hela 
järnvägssystemet. Tack vare närheten till 
både stambanan genom övre Norrland 
och Malmbanan möjliggörs unik forskning 
som idag efterfrågas över hela världen. 
JVTC erbjuder en plattform för effektiva 
gränsöverskridande samarbeten mellan 
universitet, företag och myndigheter.

– JVTC är bra på att lyssna och förstå de 
behov av problemlösningar som järnvägs-
branschen har. Forskarna hjälper också till 
att värdera vilka problem som är viktigast 
att lösa inom underhåll - och det blir 
verkstad, vi får en lösning som fungerar 
i verkligheten, säger P-O Larsson-Kråik, 
Trafikverket.

– Jag är anhängare av snabba tåg och 
tror att Sverige skulle gynnas av en sådan 
infrastruktur, men den stora utmaningen 
just nu är att säkra driften på befintlig in-
frastruktur. Vi kan övervaka och underhålla 
genom att utnyttja teknik som Artificiell 
Intelligens, Big data och integrera sensorer 
i vårt järnvägssystem, säger Uday Kumar, 
professor inom drift och underhållsteknik 
vid Luleå tekniska universitet och förestån-
dare på Järnvägstekniskt centrum.

Järnvägstekniskt Centrum har en rad 
framgångsrika forskningsprojekt i bagaget 
efter 20 år i branschen, bland annat ePilot 
där målet är att förbättra punktligheten 
och minimera störningar inom järnvägstra-
fiken genom att utforma ett beslutsstöd för 
underhållsåtgärder. 

– En effekt av detta projekt har varit att 
vi bygger upp en stark kompetens kring 
implementering av innovationer på järnväg, 
säger Veronica Jägare, biträdande verk-
samhetsledare på JVTC.

JVTC firade 20 år

Jan Hertting

Lennart Elfgren 



Sedan början av året pågår ett samverkansprojekt mellan Trafikverket, 
SJ, Tågkompaniet, Norrtåg, Tågkompaniet, Damill, D-Rail, eMaintentan-
ce365, Omicold och Luleå tekniska universitet. 

Syftet med projektet är att jämföra och utvärdera om tillståndsöver-
vakning av infrastrukturen, i första hand bana och kontaktledning, går 
att genomföra via mobila system som monterats på fordon i ordinarie 
tågtrafik. Fördelarna med att genomföra kontrollen från tåg i ordinarie 
trafik är att underhållsbesiktningen inte stjäl kapacitet från banan, 
övervakar kontinuerligt samt i (av fordonet) belastat spår vilket speglar 
verkliga förhållanden av tillståndet vid tågpassage.

De övervakningssystem som testas är:

•  SJs ombordplattform Perpetuum som mäter vibrationer förorsakade 
av oregelbundenheter i spår. Perpetuum är installerad i SJs X2  
tåg. 

•  Damills mobila mätväska Track Logger som mäter slag och stötar i 
vertikal och lateral led samt höjd- och sidoläge, testas på SJs nattåg 
i övre Norrland, sträckan Stockholm-Luleå. 

•  D-Rails sensorer för övervakning av kontaktledning, banunder-
byggnad och spår, testas i Tågkompaniets tåg 2008, på sträckorna 
Sundsvall – Umeå och Sundsvall-Storlien.

Exempel på montage, se figur 1. D-Rails mätbox som monterats på 
vagnens boggie.

Försöken kommer att utvärderas av eMainteance365 med hjälp av 
hämtad data från Trafikverkets underhållssystem OPTRAM, OFELIA  
och BESSY i en digital beslutsstödmodell som de utvecklat.

Pär Söderström på SJ meddelar att mätningarna med Perpetuum 
fortfarande är under kalibrering men kommer att kunna börja leverera 
data i mitten av november, men då från sträckorna Järna-Katrineholm 
och Katrineholm-Hallsberg.    

D-Rail påbörjade sina mätningar i slutet av maj och har en egen  
databas som tar emot mätdata inom en minut efter genomförd  
mätning. Datan analyseras sedan direkt och visualiseras online.  
Avvikelser skapar larm på kartan med sammanställd information 
angående avvikelsen. Relativt tillstånd på alla körda sträckor skapas 
och kan analyseras för att se förändringar över tid och även förutspå 
underhållsbehov.  

Christoffer Hamin berättar att D-Rail hittat ett antal avvikelser, bl.a. på 
kontaktledningen söder om Örnsköldsvik, som visade sig bero på ett kro-
kigt tillsatsrör, se figur 2. Felet har åtgärdats men kunde ha förorsakad en 
kontaktledningsnedrivning med stora tågförseningar som följd. Ett annat 
exempel är avvikelser som noterats på en vägbro i Svedjan, se Figur 3. 

Track Logger från Damill är en portabel mätutrustning som monteras 
på valfritt fordon och som mäter hjulens rörelse på spåret via givare på 
lagerboxarna samt position med GPS-mottagare. Utrustningens data 
har sådan kvalitet och prestanda att slag och stötar upptäcks men att 
även spårlägesfel kan beräknas i enhet [mm]. I figur 4 visas montage 
av mätutrustningen.

Track Logger har sedan första juli utfört kontinuerliga mätningar av 
sträckan Stockholm – Luleå. I figur 5 visas en observation från växel före 
och efter åtgärd samt växelns position. Mätdata för de bandelar som be-
rör projektet har sedan analyserats och levererats till eMaintenence365. 

Delprojekt 214 ImpINFRA
I figur 5 visas exempel på funnen defekt från Track Logger i växel på 
bandel 124. Växelkorsningen som är placerad på höger räl behövde 
påläggssvetsas. Åtgärd utfördes mellan passage 180925 och passage 
181003. Man ser direkt hur växelkorsningen förbättrats vid de två sista 
resorna.

För arbete med jämförelse och analys har eMaintance365 byggt upp 
en molnbaserad plattform för insamling och lagring av data samt 
algoritmer som möjliggör data mining samt en portal för visualisering 
av resultat.

Nyttan av att kunna testa och samköra olika metoder för till-
ståndsövervakning i operativ miljö är, enligt projektparterna:

Nyttan är enorm och möjligheterna som påvisas genom detta projekt 
lägger god grund för framtida storskaliga lösningar där skicket över 
hela Sverige kan ses i real tid och prioriteringar av underhåll kan ske 
mycket mer detaljerat med dagsfärsk input och feedback direkt efter 
fordon trafikerat en sträcka där underhåll utförts.

Att testa och samköra de olika mätsystemen ger en god inblick i dess 
prestanda och är nödvändigt för vidareutvecklingen av dessa.  

Vi tror att olika mätkällor kompletterar varandra, och genom att sam- 
köra informationen så kan vi dra bättre slutsatser. Att testa detta i 
reguljär trafik är en förutsättning för att ta nästa steg – dvs att imple-
mentera det i den operativa verksamheten.

Projektdeltagaranas förväntningar är:

Förväntningarna från D-RAIL är att intresset och behovet för denna typ 
av information skapas och att man tillsammans kan använda data på 
ett mycket mer riktat sätt. Förväntningar ökar även på att möjliggöra 
AI och Machine learning för att förbättra precisionen av att bedöma 
felmoder på järnvägen automatiskt från vanliga tåg.

Figur 1. D-Rails Mätbox



Infrastruktur för mätning av de aktuella 
egenskaperna hos infrastruktur och rullande 
materiell är förutsättning för bedömning 
av anläggningens tillstånd. Bedömning av 
anläggningens nuvarande och estimerade 
tillstånd bidrar till förbättrad riskbaserad 
prioritering av åtgärder inom underhåll och 
trafikledning för att vidmakthålla punktlighet  
på järnvägen.  

Delprojekt eP220 har tagit fram en över- 
gripande handlingsplan för att etablera ett 
antal mätplatser för test och sedan koppla 

samman dem i ’Mätstation Sverige’. Syftet 
är att skapa möjlighet för test i operativa 
järnvägsmiljöer av nya innovationer. Över-

vakningssystemen på en Mätplats kan ha 
övervakningssystem som är stationära, 
fordonsbaserade och mobila, se figur 1.

eP220 Mätstation Sverige

Figur 2. Kontatkledning

Figur 3. Vägbro

Figur 4: Track Logger monterad under vagn i persontåg.

Figur 5: Observation från växel före och efter åtgärd samt växelns position. Graferna 

visas i enhet mm/s2.

– Vi på Damill förväntar oss ett nära samarbete mellan projektets olika 
parter för att driva utvecklingen av denna typ av mätutrustning framåt. 
Förhoppningsvis skapas även ett intresse och behov av den typ av infor-
mation som mätutrustningen tillför, säger Christian Gustafsson, Damill AB

Delprojektet visar på potentialen för ökad tillgänglighet och tillförlit-
lighet genom att analysera tillståndsdata. Vi förväntar oss att projek-
tet ska visa på nyttor för infrastrukturen, att det är möjligt att med 
tillståndsdata inte bara hitta akuta fel och brister, utan även bygga 
modeller för predikteringar och därmed kunna göra mer planerat 
underhåll och mindre felavhjälpande underhåll.

Figur 1. En modell för Mätstation Sverige.



Konferens 2019
ePilot har sedan 2014 arrangerat en resultatkon-
ferens där ePilots framsteg har avrapporterats. I år 
kommer resultatkonferensen kombineras med kon-
ferensen inom eMaintenance som hålls vartannat år. 
Plats för eventet blir Sheraton Hotel i Stockholm den 
14-15 maj. Resultatkonferensen för ePilot kommer 
att vara den 15 maj. På detta sätt hoppas vi att man 
kan komma och hämta mer inspiration både från 
akademiska föredrag såsom föredrag från andra 
branscher. Välkomna!

https://www.ltu.se/research/subjects/
Drift-och-underhall/Konferenser/ 
eMaintenance-Conference-2019

I ePilot delprojekt 053 Växelövervakning, 
utvärderade parterna som bestod av 
Combitech, Trafikverket och Luleå tekniska 
universitet om det går att systematiskt 
tillståndsbedöma, och därmed utvärdera,  
värmeöverföringsfunktionalitet, från 
värmeelement till spårväxel, med hjälp 
av fältobservationer från tågfordon och 
manuell inspektion från sidan av spåret. 
Detta i syfte att skapa informations- 
underlag för larm vid ökad risk för  
bristande växelvärmefunktion i spår- 
växlar. Resultatet visade att det går att  
hitta problem och felaktigheter i växlarna 
som inte kunnat upptäckas tidigare.

För att kunna implementera det nya 
arbetssättet, fortsatte arbetet inom det 
Vinnova-finansierade projektet Verklighets- 
labb Digital Järnväg (VDJ) som drivs av 
Peter Söderholm på Trafikverket. Inom 
området dynamiskt regelverk har fokus 
varit att stötta systematiska arbetssätt 
för att dokumentera logiken i regelverket 
(baserat på FMECA - Failure, Mode, Effects 
& Criticality Analysis) samt att genomföra 
verifierande försök i anläggningen (statis-
tisk försöksplanering, DoE – Design of 
Experiments). Handledningar och mallar för 
dessa arbetssätt överlämnas till förvaltning 
av stödprocessen ”Hantera system- och 
komponentutveckling”. 

Tillämpningsexempel har varit just  
växelvärme, där regelverket har analy- 
serats, infraröd kamera har tillämpats för 
besiktning, och stresstester har genom-
förts. Detta har bl.a. lett till förslag på 
regelverksförenklingar genom ett reducerat 
antal besiktningstillfällen och ett reducerat 
antal besiktningspunkter vid varje besikt-
ningstillfälle. Detta bidrar till en betydande 
förbättring av effektivitet och produktivitet 
då växelvärme finns i ca 6000 växlar.  

Förslag på regelverksförändring lämnas 
över till berörd förvaltning. 

- Tillämpningen av infraröd kamera för- 
bättrar även arbetsmiljön för entreprenören 
då det möjliggör en kontroll av växelvärme- 
funktionen utan att behöva öppna kopplings- 
lådor och koppla upp mätdon, säger Rikard 
Granström, Trafikverket.

Involverad entreprenör har själv valt att 
köpa in och använda värmekamera för 
denna säsong. Genom att sedan digitali-
sera själva regelverket kommer dess för-
valtning att underlättas och stötta en större 
dynamik som kan ta tillvara möjligheterna 
som erbjuds utifrån ny och innovativ teknik 
inom anläggningen och dess förvaltning. 

- Ofta är tekniken inte problemet, utan det 
är regelverket som försvårar dess tillämp-
ning. Om vi lyckas använda tekniken för 
att utveckla själva regelverket så kommer 
implementeringen av ny teknik i anlägg- 
ningen troligtvis att underlättas, säger 
Peter Söderholm.  

Från test till implementering


