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ePilot119s målbild (bör-läge)2014
• Övergripande mål

– färre och kortare störningar
– förbättrad tillgänglighet
– effektivare underhåll
– förbättrad kvalitet

• Målbild ePilot
– Branschgemensamt processorienterat arbetssätt,
– Branschgemensam IT-infrastruktur som tillhandahåller beslutsstöd

baserat på tillståndsdata,
– Tillhandahålla informationsmaterial och sprida resultaten i Sverige och ut

i världen
– Tillhandahålla utbildningsmaterial/utbildningstillfällen inom i Sverige.
– Senast under projektets tredje år ska resultaten från minst två delprojekt

kunna nyttjas inom andra delar i järnvägssektorn.
• Målbild delprojekt

– Förbättrad robusthet och punktlighet hos järnvägstransportsystemet,
– Ökad kostnadseffektivitet av dess drift och underhåll.



Är-läget 2013 & möjlighet att
påverka (1/3)

”Problemområden”
• Högt kapacitetsuttag

• Komplex organisation

Påverkbart ?
• Ja, om vi frigör kapacitet

m.h.a. effektivare
underhåll och mindre
andel avhjälpande
underhåll

• Ja, genom ökad
samverkan kan  parterna
börja kommunicera, verka
för att uppnå
systemövergripande mål
istället för att suboptimera



Är-läget 2013 & möjlighet att
påverka (2/3)

”Problemområden”
• Ej tillräckligt

Informationsutbyte

Påverkbart?
• Ja och ett måste. Järnvägen

är ”ett system”. Alla kuggar
måste samverka.

• Utbyte av system-gemensam
information är nödvändigt-
delvis påbörjat genom JVTC
forskningsstation i Sävast
och eMaintenanceLab.

• Information/data, gå från
reaktiv/negativ till positiv,
proaktiv – i rätt format,
kvalitet och flöde.



Är-läget 2013 & möjlighet att
påverka 3/3

”Problemområden”
Tåg-förseningar

Kostnadsdrivare

Vem är problemägare

Åtgärd - effekt

Status på bana och tåg

Svårt att få in nya innovationer

Vem är med på tåget?

Påverkbart?
Ja, förseningar är bl.a. klimatberoende – går att lösa men
kostar investering och i DoU (jfr Japan)

Nja, Konkurrenssituationen gör ”nollkoll” på
järnvägssystemets ekonomi => inga branschgemensamma
kostnadsdrivare  =>  inga incitament för
ekonomieffektivisering – ”stay where we are”

Ja, problemäga är kända. Men idag har dessa svårt att
påverka – äger inte frågan i sin helhet, sitter på en
”ändstation”, etc.

Nja, Svårt att följa upp – uppföljningsparametrar och
kodning ändras

Ja, lätt att få info om banan, svårare få ino om tåg

Regelverk t.ex. CSM-RA

Alla parter är inte med på tåget



Resultat Uppnå de övergripande
målen

Effektmål Fordon Bana

Färre störningar Fokus på att hitta lösningar
för  maskinfel, hjul- och
bromsfel

Fokus på lösningar för
spår,  spårväxlar,
plankorsning och
omformarstation

Kortare driftstopp Trenda fordonen och ta ut
dem vid underhållsgräns
istället för larmgräns

Minska klimatkänsligt,
modularisera, lean
thinking

Förbättrad tillgänglighet Minska omloppstider pga
av sena tåg, robusta
fordon

Robust infrastruktur

Säkrare och effektivare
underhåll

Förbättrad informationslogistik

Förbättrad kvalitet Gemensamma mål och incitament



Måluppfyllelse övergripande
effektmål

Några exempel hittills:
• Trendanalys av hjulprofilförslitning => kostnads-effektivt

tillståndsbaserat underhåll med minimerad ”down time
”och god underhållskvalitet

• Förbättrad kapacitetstilldelning m.h.a. STEG kan ge en
reducering av banarbete/transport på 10 %, en årlig
besparing på 55 miljoner kronor i samhällskostnader och
48 dygn i merförseningar inom driftledningsområde
Boden.

• Det går att automatisera kontroll av mått för ekvivalent
konicitet, vilket medför att maskinell inspektion kan ske

• Minska avhjälpande underhåll – varför det då?



AU kostar pengar minskar
tillgänglighet och ger dålig kvalitet

• AU/FU får inte vara större är 20 %. Se exempel nedan
baserat på Ofelia och antagandet att schablonkostnad för felavhjälpning är 10000 kr/fel samt antagandet att totala uh-kostnaden
år 2008 var 6 Mkr med 0,5 Mkr ökning varje år. För att få tot AU måste tid för A+V anm från Bessy adderas.

• AU kostar minst tre gånger så mycket som
FU
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Resultat ePilot119
ü Neutral plattform
ü Utökad samverkan
ü Ramverk för samverkan – avtal, immateriella

tillgångar, kvalitetssäkrings och ansvar
ü Etablerat ramverk för branschgemensam IT-

infrastruktur som tillhandahåller beslutsstöd baserat på
tillståndsdata

ü tillhandahåller informationsmaterial och har börjat
sprida resultaten i Sverige och ut i världen

ü tillhandahålla utbildningsmaterial/utbildningstillfällen
inom i Sverige.

• Resultaten från minst ett (av två) delprojekt kunna
nyttjas inom andra delar i järnvägssektorn



Resultat delprojekt
• 46 idéer, delprojekt och följa-projekt
• 6 har levererat
• 9 pågår
• Några på G

Ett Följa-projekt ; är ett projekt som inte finansieras av ePilot. Följa-
projektet har ett innehåll som betraktas som mycket intressant att
följa eftersom projektet levererar lösningar och resultats som ligger i
linje med ePilots verksamhet. Genom att ePilot kontinuerligt får ta
del av resultaten får följa-projekten i gengäld hjälp med att sprida
information om följa-projektet till alla ePilot intressenter

Ulla Juntt



1. Idé
2. Projektspecifikation
3. Projektet är startat
4. Projektet är avslutat
5. Projektet har levererat ett

resultat
6. Projektet har föreslagit ett

fortsatt arbete
7. Fortsatt arbete har

påbörjats
8. Idén är implementerad
9. Idén är implementerad i

hela det svenska
järnvägsnätet

Följa-projekt
Avslag
Fortgår i annat delprojekt
Försäljning/finns redan
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Nulägesanalys

Trendanalys

RFID

Mätosäkerhet

Datakvalitet

Hastighetsnedsättning

Datorstöd

Mätsystem för ktl

Sandskär

Hjulprofilmätare bg

Snöskydd

Standard stömavtagare

Mätkvalitet

Växelövervakning

Human Factor

Steg 2

Snöröjning 3 D

Satellitövervakning

Nulägesanalys Stockholm

UPPSAMT demo

Tracklogger II

IMSAB

ReRail

Genomförandegrad



Resultat delprojekt

• Följa projekten är skarpa och har kommit lite
längre

• Två delprojektsinnovationerna har
exporterats till Sydamerika och Norge

• CSM-RA

• Delprojekt – fastnar ibland på ”dödens
tröskel”



Dödens dal

Källa:  Google – Dödensdal - bilder



Handlingsplan
• Strategi för att lämna dödens dal
• Strategi för att få idé till framgångsrikt delprojekt
• Viktigt att visualisera nyttan – pitch som säljer hem

lösningen till användaren. Visa nyttan med varje
steg mot att målet uppnås

• Överenskommelse om gemensam målbild samt
strategi för att nå dit

• Minska ”Performance killers” och ”Cost drivers”
• Handlingsplan för att lösa hindren



Tack för uppmärksamheten
Frågor?


