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2 år – vad finns på plats idag ?
• 47 förslag till förbättringar som branschen stödjer
• Testplattform och metodik för utveckling i branschen
• Nationell molntjänst klar för utbyte av data i

branschen
• Punktmarkering och linjemarkering är på plats
• Informationsdelning som ger ”vin-vin”
• Automatiserad uppföljning av underhållstider i spår
• Kontinuerlig tillståndsövervakning av underhållet
• Forskningsnytta: Höga TRL nivåer ger kort ledtid för

tillämpning
• Branschen har börjat använda det vi gör på riktigt



Syfte med att köra ePiloter
• Att få ut innovationer i branschen med branschen
• Branschsamverkan ger ett eget-ansvar att förbättringar blir

genomförda. Träna oss på hur vi ska umgås. Bärighet på att lösa
arbetssätt och processer med rätt information och teknik.

• Utveckling i samverkan där vi jobbar som ett team, skapar bättre
länk mellan val av åtgärder och effekt på punktligheten.

• Säkerställa den tekniska integriteten för framdrift av tåg enligt
utlovad tidtabell.

• Gemensam plattform (initialt eMaintenanceLab) för
informationsutbyte (verbal och digital) som bygger på erfarenhet och
”hård”-data för ett kvalitetssäkrat och kostnadseffektivt underhåll.

• Påvisa/Avvisa att ePoliter leder till en högre tillgänglighet, en utökad
kapacitet och en kostnadseffektivare järnvägsdrift.



Förväntningar
Har vi gjort jobbet rätt?
Upptäcker vi felen i tid?

Kan vi göra jobbet rätt?
Förmåga att leverera det som branschen efterfrågar?
Ligger processen inom toleranserna?

Gör vi jobbet rätt?
Ligger processen inom styrgränserna?
Kan vi styra processen?

Kan vi göra jobbet bättre?
Minska variationerna, förbättra processen

Gör vi rätt jobb?
Siktar vi på rätt mål?
Hur vet vi vad kunden efterfrågar, egentligen?
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Att införa FoU resultat
på 2010-talet

Upphandling

Upphandling

FoI Resultat

FoI Resultat
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ePilot – Business case

Problem
Problemformulering
som branschen
försöker lösa ?

Lösning
Hur han vi
adressera
problemet
med hjälp av
affärer
(affärsdriven
innovation)?

Approach
Vilka möjligheter
finns till att
införa den nya
lösningen?

Risk
Vad finns det för
risker av att
införa förslaget?

Värdeanalys
Hur skapar
detta värde i
branschen?



ePilot – Vi har alla olika bakgrund

Funktion

Högskola
Universitet

Institut

Trafikverket
Myndighet

Företag

Problem Lösning Approach Risk Värde
analys



Tekniska systemen





Onboard monitoring. Impact from infra.

Maintenance
contractors

Infrastructure

Wayside monitoring. Impact from traffic

Maintenance
contractors Train

operation

Trafikverket
Infra. Managers



ePilot – A Pilot
• Swedish rail network and its

operation

• Starting at track section 119
Boden - Luleå

• Trafikverket - main sponsor

• ePilot119
duration 2013-2016.
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Knowledge Decide

Acceptans

In operation

Rogers Model + Partners = ePilot
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Punktmarkera



Decision support
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Visualisering och beslutstöd



Exempel på resultat

• Lösa rätt frågor med rätt förutsättningar
• Ökad kapacitet för LKAB:s tåg (ca 10%)
• Inga stopp vintern 2013-2014 för Ståltåget
• Bättre sömn på SJ:s nattåg
• Enklare gränstrafik mellan Sverige & Norge
• Bättre förvarning – begynnande fel på infra
• Koll på kritisk infrastruktur som inte funkar
• Rätt indata för prognosmodeller



Sammanhang

Implementering av innovationer
Affärsmodeller

Nyttiggörande

KommersialiseringForskning och utveckling

Verifiering och demonstration

Marknadsförberedelser

27 parter

30 parter

Samverkan



Tack för uppmärksamheten!

Namn





Hur är det tänkt att implementera ePilot som arbetsmodell
för ständiga förbättringar inom kontrakten ?
Renodlad professionell beställare

§ Implementering kan t.ex. ske genom att Trafikverket och
övriga branschdeltagare, för varje ePilot geografiska
område, praktiskt övar sig med konkreta
förbättringsprojekt i UH kontrakten.

§ UH kontrakten får möjlighet att nyttja X% av
kontraktssumman som kan användas för att jobba med
åtgärder baserade på ePilot modellen

§ Åtgärder i anläggningen går via Ä/T och/eller reglerbara
mängder

§ Innovationsupphandlingar och innovationer inom ramen
för AB04



Vad är nyttan med ePilot ?

§ Lösa rätt frågor i rätt ordning med rätt
information/data och med rätt förutsättningar

§ Ökad kapacitet/kvalité
§ Inga stopp vintertid
§ Bättre komfort ombord på tåg
§ Bättre förvarning – begynnande fel på infra
§ Koll på kritisk infrastruktur som inte funkar
§ Rätt indata för prognosmodeller



Är ePilot är rätt för oss ?
§ Förbättrat arbetssätt =

samverkansmodell med ständiga förbättringar
§ Samkörning av data i ePilot =

träningslokal för att se hur vi praktiskt ska jobba med
mer automation inom underhåll

§ Löser rätt problem inom nuvarande regelverk
§ In2Rail & Shift2Rail =

Måste visa att det funkar på riktigt = ePilot



Hur hänger ePilot ihop med allt
annat vi gör ?

§ Automatiserad mätning
§ Shift2Rail och In2Rail
§ Asset Management
§ ANDA
§ Nytt underhållssystem
§ Produktivitet
§ Utveckla beställarrollen
§ Branschsamverkan
§ BVFF, BiFi och RSI



Kvar att göra:
§ Fortsätta träna och utveckla oss, hur vi umgås med

branschen, för att tillhandahålla vad vi lovat varandra.

§ Hur samlar vi data och analys om vår anläggning i framtiden ?

§ När vi nu kan ta fram ”hela filmen” och få data om här-och-nu-
tillståndet, vad gör vi med den information ?

§ Hur går vi mer mot tillståndsbaserat UH ?
§ Hur får vi med branschen och upphandling i loopen ?

§ Hur återkopplar vi till nästa generations kontraktformuleringar ?



Varför ev. fortsättning på ePilot ?
Ø Verifiera att ePilot arbetssätt och teknik fungerar som beslutsunderlag för

underhållskontrakt inom järnväg

Ø Öka antalet frågor att besvara genom att öka antalet leverantörer av data,

som kan ge information till svaren

Ø Komplettera upphandlingsunderlag (kravspecifikation, metod för verifiering

av anbud, etc.)

Ø Ta fram underlag för att tillämpa ePilot och få ut störst nytta av det.

Ø Öka intresset för ePilot arbetssätt och teknik bland entreprenörer, industri,

tjänsteleverantörer och akademi

Ø Ge möjligheter till en utökad träningslokal


