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Hållpunkter
Tack för inbjudan!

• Kort om mig och Sweco Rail DoU
• Styrkan i och möjligheter med samverkan

• Förutsättningar för effektiv samverkan - nyckelfaktorer

• Möjligheter med ePilot – ”BigData”, övervakning, prediktering, ständigt
lärande
• Dela med oss av och skapa nya unika erfarenheter
• Unik möjlighet att vara med och forma morgondagens underhållsstrategi för järnvägssektorn

• Erfarenheter
• Jämföra äpplen med äpplen…
• Indatakvaliteten helt avgörande för slutresultatet av en analys
• Våga utmana teknikområde signal!
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Kort om mig och Sweco Rail DoU
• Fredrik Andersson – vem är jag?
• Sweco Rail 550 personer
• Sweco Rail Drift och Underhåll 50 personer

Exempel på närliggande och aktuella uppdrag där ePilot
kan dra nytta av Swecos erfarenheter
• Samarbete med kollegor i Holland –nya influenser
• Samarbete med Strukton – beskriva

järnvägsanläggningens nedbrytning, effektivt underhåll
• Samarbete med TRV-UH, analys av dagens principer

för besiktning och förebyggande underhåll utifrån ett
effektivitetsperspektiv
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Styrkan i och möjligheter med samverkan
Förutsättningar för effektiv samverkan - nyckelfaktorer

• En hjärnas lösning…inte tillräckligt för att
åstadkomma innovation på riktigt!

• Motivation/engagemang (bränsle)
• Förståelse / ny kunskap (förutsättning för

motivation)
• Ingen prestige “alla ska med på tåget”

innan nästa steg
• Unika individuella erfarenheter blandas och

skapar nya gemensamma erfarenheter
• Testa bäst-före datum – våga utmana

varandra
• Öka täckningsgraden med fler hjärnor…
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Möjligheter med ePilot – ”Big Data”,
övervakning, prediktering, ständigt lärande
• Vi följer begrepp som Big-Data med respekt och med stort

intresse, vi vill lära oss mer!
• Vi tror på att utveckla nya övervakningssystem för

järnvägsanläggningen som en väg in i framtiden (dels som
operativt beslutsstöd vid funktionsstopp dels som mätinstrument
som underlag för nya underhållsintervall och principer)

• Att mäta är att veta!
• Att kontinuerligt orka med att ifrågasätta gällande

underhållsprinciper och nedbrytningsmodeller för
järnvägsanläggningen ser vi som framtidens modell för att få bort
dagens underhållsskuld. Genom arbete med ständiga
förbättringar ligga steget före.

• Vi på Sweco vill gärna bidra med att översätta/paketera
rådataanalys och dess slutsatser till praktiskt genomförbara
åtgärder/kontroller och parallellt med detta beskriva dess
konsekvenser/möjligheter för anläggningsägaren – utgöra en
brygga mellan teori/praktik och utförande/organisation.

• Vidare har vi ett antal hypoteser och produktidéer (utmana
dagens underhållsstrategi) vi gärna skulle vilja
forma/utveckla/testa tillsammans med er andra



Erfarenheter
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Människa som datakälla, enorm potential men samtidigt stor risk för fel
• Hur man ex återrapporterar en åtgärd i anläggningen påverkas av vilken

motivation personen har (förståelse för sin roll I helheten), egen vinning
(svarta lådan), vilket stöd som finns att tillgå (styr man för hårt hämmas
kreativitet, för lös styrning ger utrymme för fri tolkning och icke repetitivt
resultat)

Konkret exempel på hinder (risk för fel slutsatser) i ren statistisk och
övergripande analys av Ofelia:

• Utsökning av anläggningsindivider – utan att bearbeta data, ca 20% av
felrapporter med med möjlighet att ange anläggningsindivid har rätt
utpekad individ. Efter bearbetning uppnås > 80%...

• Trender för spårledningsfel över tid…



Erfarenheter forts.
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Erfarenheter forts.
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Våga utmana teknikområde signal!
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