
Ett tumavtryck av dagsläget

Nyhetsbrev NR 01, 2014

Det första delprojektet går ut på att skapa en nulägesanalys som ska ge alla 
aktörer i ePilot119 en gemensam kunskapsbas att stå på. 

Startade delprojekt
Nulägesanalys för bandel 119
Projektperiod: 2014-02-03 – 2014-05-28
Delprojektledare: Ulla Juntti, Performance in Cold AB

Trendanalys för hjulprofilförslitning
Projektperiod: 2014-04-01— 2014-09-30
Delprojektledare: Pär Söderström, SJ AB

Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på kraftmätning
Projektperiod: 2014-02-19 - 2014-06-15
Delprojektledare: Dan Larsson, Damill AB

Overheadkamera för övervakning av spårväxlar
Projektperiod: 2014-04-15 - 2015-06-30
Delprojektledare: Dan Larsson, Damill AB

Dålig gång
Projektperiod: 2014-05-08 – 2014 -11-30
Delprojektledare: Pär Söderström, SJ AB

STEG - styrning av tågtrafik via elektronisk graf
Projektperiod: 2014-02-24 - 2014-05-23.
Delprojektledare: Mohammed Taha, Trafikverket

Spårväxelprojektet
Projektperiod: 2014-06-01 - 2015-03-01
Delprojektledare: Östen Finnholm, SWECO

   

Therese Tönnhed och Ingemar Hedenström 
har arbetat intensivt för att få fram en 
nulägesbild av tillståndet för järnvägsanlägg-
ningen och även trafik, problem på bandelen 
och fordon samt underhåll.

Hur ser dina förväntningar ut på ePilot119?
 
Anders Björnström, VD, LKAB Malmtrafik

-Vi har ett bra underhåll av våra lok och vagnar i dag, 
men vi kan alltid bli bättre. Vi har under många år deltagit 
i olika forskningsprojekt kopplade till Malmbanan,  
tillsammans med Luleå Tekniska Universitet. Om vi kan 
bidra till att vi får ett underhåll som är optimalt och  
tillståndsbaserat, samarbetar vi gärna.

Pär Söderström, teknisk specialist på Division Fordon, SJ

-Min förhoppning är att projektet ska ge alla inblandade 
ny kunskap som gör att vi tillsammans kan skapa ett mer 
tillståndsbaserat underhåll av både bana, lok och vagnar.   

  

Björn Svanberg, regionchef nord, järnväg, SWECO

-En av projektets framgångsfaktorer ligger i att infor-
mationen kommer alla aktörer till del, från banhållare, 
entreprenörer och leverantörsföretag, till operatörerna  
på banan. Då kan vi på sikt förändra entreprenörsavtalen 
till att premiera färre fel och arbeta mer förebyggande.

Anders Edin, Regionchef, InfraNord

-Om vi tillsammans kan skapa en säkrare anläggning 
kommer vi att kunna förkorta åtgärdstiderna när ett fel 
upptäcks, det är mycket värt för oss som arbetar  
ute i spåren.

Lars Fehrlund, Vehicle Manager, Green Cargo

-ePilot119 är det mest spännande projektet på många år 
inom järnvägsbranschen och med den största potentialen! 
Mina långsiktiga förväntningar är att arbetet ska resultera 
i ett mer behovsprövat underhåll med möjlighet att sätta 
in underhållsinsatser på ett mer kostnadseffektivt sätt. 
Man kommer samtidigt att minimera riskerna för  

stoppande fel på linjen och tillgängligheten på banan kommer därför att öka. Jag 
hoppas verkligen att man lyckas identifiera de områden med de största förbättrings- 
möjligheterna så att resurserna används på bästa sätt.
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Vilka problem finns i dag? Hur ska  
underhållet förbättras?  
 
Genom att analysera järnvägssystemet på 
bandel 119 mellan Luleå och Boden, ska alla 
aktörer kunna se förbättringarna. 
 
Detektorerna och mätstationen i Sävast ger 
information om hjulprofil och allmänt tillstånd 
för fordon och vagn.
 
Therese Tönnhed och Ingemar Hedenström 
ansvarar för att ta fram en gemensam 
beskrivning av nuläget, alltså tillståndet för 
anläggningen och tågen.  Therese och Inge-
mar går en 2-årig utbildning till järnvägspro-
jektörer och nulägesanalysen för ePilot119 
utgör samtidigt deras examensjobb.

-I februari började vi med att ta fram en en-
kät med representanter för projektets aktörer  
för att få fram alla fakta och vilka nyckeltal 
som respektive företag sätter mest vikt på,  
säger Therese Tönnhed.
En lärdom som arbetet hittills visat är det 
stora behovet av bättre kommunikation 
mellan 
till exempel Trafikverkets tekniska system 
och respektive aktör på banan.

-Det är tydligt att alla intressenter är mycket 
positiva till projektet och att man inser 
fördelarna med att gemensamt utnyttja de 
tekniska mätsystem som finns,  
menar Ingemar Hedenström.

I slutet av april ska nulägesanalysen vara klar. 



Min förhoppning är att vi i samverkan ska 
kunna utveckla ett helt nytt sätt att arbeta med 
förebyggande underhåll

Det treåriga implementeringsprojektet ePilot 119 star-
tade med en kick-off i Luleå under december 2013. Från 
Trafik-verkets sida visste vi att önskemålen och  
förväntningarna var stora från branschen. Något måste  
göras för att förändra, förbättra och förnya underhållet  
av järnvägssystemet, både den infrastruktur som  
Trafikverket ansvarar för, men även rullande materiel hos
operatörer och båda delarna hos leverantörer.

Genom att gemensamt ta tillvara all data som produceras, exempelvis på bandel 119, är min 
förhoppning att vi i samverkan ska kunna utveckla ett helt nytt sätt att arbeta med  
förebyggande underhåll.

I projektet ePilot 119 ska vi tillsammans skapa en neutral plattform för samverkan. I vår 
projektbank finns i dag 17 delprojekt listade och fler tillkommer under 2014. Fyra delprojekt 
är redan godkända och igångsatta, fler tillkommer efter hand.

Det finns ett stort intresse för projektet, bland branschföretag och organisationer, men även 
hos medier och allmänhet. Den nulägesanalys som nu håller på att slutföras blir en bra 
utgångspunkt för det fortsatta arbetet och för att bedöma dess resultat

Det fina är att alla medverkande har samma mål; att skapa ett konkurrenskraftigt  
järnvägssystem där alla inblandade får en gemensam kunskap om vilka underhållsinsatser 
som ska göras. På det sättet använder vi våra gemensamma resurser bäst och effektivast.

ePilot 119 ska pågå i tre år och ett viktigt resultat är att skapa fler teststationer på andra håll 
i landet, helt enkelt att föra ut projektets resultat direkt i våra järnvägsanläggningar. Behovet 
och förväntningarna på nya lösningar blir en stark drivkraft för alla deltagare i projektet. Det 
arbete vi gör nu kommer definitivt att märkas genom en mer robust infrastruktur och rullande 
materiel, högre punktlighet och färre förseningstimmar.

Peter Söderholm

 
Med fokus på samarbete
 
Pilotprojektet ePilot119 bygger på ett samarbete mellan olika parter inom  
järnvägsbranschen. I dagsläget är följande deltagare delaktiga i projektet:

Bombardier, Cargonet AB, Combitech AB, Damill AB, Duroc Rail AB,  
EuroMaint AB, Green Cargo AB, Infranord AB, Järnvägtekniskt Centrum,  
LKAB, Luleå tekniska universitet, Performance in Cold AB, Rejlers AB, SJ AB, 
SWECO AB, Trafikverket, Train Alliance Sweden AB, TX Logistik, Tyréns AB,  
Vossloh AB, WSP Sverige AB, ÅF Konsult AB

Kalendarium 
 
Styrgruppsmöte ePilot119 
Datum: 16 juni 2014, kl. 13:00 – 16:00 
Plats: Luleå Tekniska universitet, eMaintenance lab 

Intressentmöte ePilot119
Datum: 16 juni 2014, kl. 10:00 – 12:00
Plats: F1031

eMaintenance konferens
Datum:  17 – 18 juni 2014, kl. 09.00 – 17.00 
Plats: Luleå Tekniska universitet, eMaintenance lab
För info se: emaintenance2012.org

Referensgruppsmöte ePilot119
Datum: 4 september 2014, kl 10.00 – 16.30

För mer info om projektet
Besök vår webb www.epilot.se

ePilot119 Nyhetsbrev
Nyhetsbrev för deltagare inom projektet ePilot119

Redaktörer: Katarina Grankvist, Luleå tekniska universitet
Lars Bergström, Trafikverket

Kontaktperson ePilot119: Ramin Karim, ramin.karim@epilot.se, telefon: 0920-492344

Form och tryck: LTU Grafisk Produktion

Projektsponsor:


