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JVTC firar 20 år som centrumbildning
Järnvägstekniskt centrum (JVTC) firar 20 år som centrumbildning den 6 september 
2018. Dagen inleds med ett seminarie för att avslutas med en jubileumsmiddag. 

Nytt koncept för  
övergångszoner  
minskar skador
Senaste nytt från den järnvägsforskning inom JVTC 
som professor Jan Lundberg ansvarar för, är att 
Patentverket nu har beslutat bifalla ytterligare en 
patentansökan från honom. Denna gång avser den ett 
helt nytt koncept för övergångszoner för järnväg, som 
syftar till att minska skador på  fordon och räl när 
plötsliga styvhetsförändringar finns mellan exempelvis 
ballasterat spår och icke ballasterat spår eller vid 
broövergångar, etc. Jans järnvägsforskarteam inom 
JVTC finansierade projekt består av Jan Lundberg 
som huvudhandledare och Christer Stenström som 
biträdande handledare samt doktoranderna Saad 
Ahmed Khan och Rayendra Anandika. Doktoranden 
Saad Ahmed Khan har visat att Top of Rail smörjning 
med friktionsmodifierare kan ha en potential att vara 
lönsam för såväl operatörer  som för Trafikverket, 
förutsatt att utrustningen är lokbunden och inte sta-
tionär  vid banan, i det senare fallet överskrider dock 
underhållskostnaderna den tilltänkta besparingen i 
form av mindre sprickor och slitage.

Ytterligare spännande resultat är att doktoranden 
Rayendra Anandika har utvecklat en ny ultraljuds-
teknik som förmår upptäcka ytsprickor i räl, som inte 
vanlig virvelströmsmätningsteknik klarar av. Tre nya 
spännande forskningsprojekt  är också just nu på 
gång: Det första handlar om att undersöka fördelar 
och nackdelar med övergångszoner i samarbete 
med Trafikverket och tillverkare av övergångszoner. 
Det andra handlar om att undersöka effekterna av 
lokbunden hjul- och rälsmörjning med friktions- 
modifierare, där LKAB, SJ, Green Cargo och  
Trafikverket är aktörer och intressenter. Det tredje 
handlar om att i CBM Lab testa och utvärdera  
Bombardiers spåromläggningsanordning  
i samarbete med Trafikverket och  
Bombardier i syfte att uppfylla  
Trafikverkets specifikationer.

JVTC är ett icke vinstdrivande forskningscentrum 
inom Luleå tekniska Universitet med fokus på ut-
veckling av drift och underhåll inom järnvägssektorn, 
som har examinerat 26 doktorer inom området och 
som under 2017 hade en omsättning på 35 MSEK. 
JVTC erbjuder en plattform för effektiva gränsöver-
skridande samarbeten mellan universitet, företag 
och myndigheter. 
JVTC bildades av Luleå tekniska universitet 
tillsammans med ett antal intressentföretag under 
1998 med stöd från Luleå Tillväxtakademi, i syfte 
att effektivisera området tunga järnvägstransporter 
i kallt klimat och blandad trafik. Hösten 2000 togs 
beslut om att inrikta verksamheten mot drift- och 
underhållsfrågor.
Under 1990-talets utveckling av tyngre tåg på 
Malmbanan och senare, tyngre godståg på övriga 
banor, arbetade förlagan till JVTC, T2K2 (Tunga 
Transporter i Kallt Klimat), aktivt med att utveckla 
kunskap, kompetens och erfarenhet inom området 
tunga transporter på järnväg. Detta var unikt i 
Europa och arbetet har lett till många förbättringar 
inom det svenska järnvägssystemet sedan den 
formella starten i samband med uppgraderingen av 
Malmbanan till 30 ton axellast.
Ett europeiskt forskningsprojekt som initierades 
av konstruktionsteknik, startade den 1 december 
2004 och löpte över fyra år och hade 32 deltagande 
parter från 12 länder. Programmet omsatte 100 
MSEK varav ca 65 MSEK kom från EU. Målet var att 
öka tillåten bärighet och tåghastighet på järnvägs-
broar i Europa genom att utveckla bättre metoder 
för klassningsberäkning, mätning av tillstånd och 
funktion samt reparation och förstärkning.
Projektet DeCoTrack (Degradation Cost of Track) 
bidrog med en simuleringsmodell för spårets 
nedbrytning som undersöker hur förändringar i 
trafiken påverkar underhållskostnaden. Initialt var 
syftet att stötta konsekvensutredningar gällande 

förhöjd axellast men modellens utformning och 
forskningsresultaten har visat sig mycket användbar 
för bedömning av olika fordons marginaleffekt 
på underhållskostnaden. I projektet genomfördes 
fördjupade studier av hur fordon ska klassas utifrån 
mätdata som insamlas från spårmonterade mätsta-
tioner. Den informationen har som en spin-off visat 
på en stark koppling till fordonens underhållsmässi-
ga status. Informationen kan användas för planering 
av fordonsunderhållet hos fordonsägaren och/eller 
operatören.
Ett krav för flera av JVTCs pågående forsknings-
projekt är tillgången till data från järnvägen. År 
2006 etablerade JVTC i nära samarbete med 
satellitföretaget Damill AB, en mätstation i Sävast 
på Malmbanan. Mätstationen har instrument för att 
mäta krafter från fordon på banan samt data lagras 
i systemet. Sensorerna separerar vertikala och 
horisontella krafter och en accelerometer används 
för att mäta vibration i rälsen då tåg passerar. Mät-
data överfördes till en webplattform, SAMPLA, där 
vidare bearbetning av data utfördes och användbar 
information togs fram. Det första anslaget för att 
grunda forskningsstationen gjordes av Banverket, 
The Kempe Foundation och LKAB. Senare installera-
des en hjulprofilmätare i Sunderbyn som användes i 
flera forskningsprojekt. 
År 2012 etablerades eMaintenanceLAB på LTU och 
all datalagring, bearbetning och analys sker nu här. 
Gradvis kopplas fler datakällor till eMaintenanceLAB. 
I slutet på 2013 startade ePilot, ett utvecklings- och 
implementeringsprojekt med syfte att förbättra 
järnvägsunderhåll där många forskningsresultat 
testas i verkligheten. I samband med detta påbör-
jades etableringen av Testbädd Järnväg där JVTC 
tillsammans med Trafikverket arbetar med möjlig-
heter att demonstrera lösningar på Malmbanan och 
Haparandabanan.
För mer information: https://www.ltu.se/centres/jvtc
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ePilot rullar vidare
Projektet ePilot är ett utvecklings- och implementeringsprojekt som startades för att 
förbättra och utveckla arbetet med järnvägsunderhåll. Målsättningen med projektet 
är att; förbättra punktligheten och minimera störningar inom järnvägstrafiken samt 
skapa bättre tillgänglighet och kvalitet och få ett effektivare underhåll. Branschens 
förväntningar är att detta uppnås genom att ett direkt och snabbt beslutsstöd för 
underhållsåtgärder utformas. 

Projektet bygger på ett branschsamarbete mellan järnvägens parter samt Järn-
vägtekniskt centrum (JVTC), vid Luleå tekniska universitet. JVTC har sedan tidigare 
15 medlemsföretag som samverkar inom forskning och utveckling av drift- och 
underhåll av järnvägssystemet. 

I och med ePilot, som ligger väldigt nära tillämpning, har fler företag anslutit sig till 
plattformen då man snabbare ser nyttan och effekter av arbetet. Även flera små- och 
medelstora företag som har många innovativa idéer har hittat en väg att samverka 
med järnvägsbranschen.

Att ha hela innovationskedjan som arbetar tillsammans inom samma plattform är en 
förutsättning för att lyckas med att ta forskning och innovation till tillämpning och 
implementering.

Varje år har ePilot en resultatkonferens där medverkande parter demonstrerar resul-
tat från delprojekt och samlas för att prata om fortsatt utveckling på området. Under 
mars 2017 hölls resultatkonferenser i Luleå, Solna och Borlänge med sammanlagt 
120 deltagare. 

Under åren 2013-16 genomfördes första samverkansprojektet i ePilot på bandel 119 
mellan Boden och Luleå. Då projektet har varit framgångsrikt under de första tre åren 
med flertalet nya testade lösningar, fortsätter arbetet under kommande år i ePilot 2.0 
på andra delar av järnvägsnätet.

Veronica Jägare, från Järnvägstekniskt center, LTU, beskriver hur ePilot rullar vidare med teknikinnovationer och 
implementering av lösningar.

Många års erfarenheter från järnvägsteknisk forskning 
och de färska erfarenheterna från tre års arbete med 
ePilot-projektet, har gjort att JVTC, Järnvägstekniskt 
Centrum, nu laserar begreppet Testbädd Järnväg.
Ramin Karim, professor på LTU tillika verksamhetsle-
dare på eMaintenance LAB, har dragit sina slutsatser 
av många års forskningssamarbete mellan akademin, 
branschföretag och Trafikverket.
- Nu är det dags att visa Sverige och världen vad vi 
har lärt oss, säger Ramin Karim. Lärdomarna från de 
tre första åren med ePilot visar klart att det koncept 
vi har använt oss av nu är redo för implementering i 
järnvägssystemet i stor skala.

Under hösten 2016 började därför JVTC lansera ett  
nytt begrepp:  

Testbädd Järnväg – Dags att skapa en kvalificerad testmiljö

Inom projektet ePilot pågår ett delprojekt som testar tillståndsövervaktning av infra-
struktur via fordonsburna sensorsystem. Projektet ePilot arbetar med eUnderhåll vilket 
innebär att underhållsdata från t.ex. övervakningssystem för orunda hjul, hämtas in, 
filtreras och analyseras samt kombineras med annan relevant järnvägsdata från egna 
eller någon av de övriga parternas system. Data som analyserats levereras sedan till de 
parter som har behov av dessa data för att ta rätt underhållsbeslut så att slutprodukten; 
effektiva, kvalitativa, kostnadsoptimerade och säkra transporter, kan levereras. 
I ePilot delprojekt ”Implementering av tillståndsövervakning av infrastruktur” kommer 
tester av mobil tillståndsövervakning av infrastrukturen ske från ordinarie tågtrafik. De 
fordonsburna sensorsystemen som testas är:
•  SJs ombordplattform Perpetuum mäter vibrationer förorsakade av oregelbundheter 

i spår. Testet påbörjas i juli på sträckan Uppsala-Sundsvall i X2000-tågen. 

•  Damills mobila mätväska Track-Logger som mäter slag och stötar i vertikal och lateral 
led, testas i SJs nattåg i en B4-vagn nr 5405 på övre Norrland (Uppsala-Luleå) med 
start i juni. 

•  D-Rails sensorer för övervakning av kontaktledning, banunderbyggnad och spår, testas i 
Tågkompaniets passagerartåg X62 008 på sträckan Sundsvall – Umeå, med start i maj.  

•  Försöken kommer att utvärderas med data hämtad från OPTRAM, OFELIA och 
BESSY i en digital beslutsstödmodell utvecklad av eMaintenance365. 

Skördetid för järnvägsforskningen
De närmaste åren kan komma att bli den 
skördetid som deltagarna i ePilot-projekten 
har väntat på.  Erfarenheterna från 2014 
fram till idag har gett en bra grund för att nu 
i stor skala kunna införa skarpa lösningar för 
ett förebyggande järnvägsunderhåll.
Det är också ett av de viktigaste syftena med 
ePilot2.0 – efterföljaren till ePilot119.
Kort sagt, det är dags att skörda frukterna 
av tidigare års forskningsinsatser genom 
att lägga ut resultaten som riktiga tjänster 
och produkter som kan göra direkt nytta i 
verklig-hetens järnväg.
Peter Söderholm är projektledare för 
Verklighetslabbet – den digitala framtiden för 

svensk järnväg. Projektet är treårigt och finansierat av Trafikverket, Vinnova och LTU. 
Projektet ligger också inom ePilot2.0 som ett följaprojekt.
- Ett av målen är att öppna upp Trafikverkets kärnverksamhet så att vi kan tillhan-
dahålla de stora datamängder vi har i vårt järnvägssystem till operatörer, entrepre-
nörer och samarbetspartners, säger Peter Söderholm.  På det sättet kan de stora 
datamängderna analyseras och skapa tjänster och appar som gör att branschen 
tillsammans kan skapa effektivare och proaktiv trafik, drift samt underhåll.

Testbädd Järnväg. Ramin Karim har även lanserat ett 
andra begrepp. 
Digital Järnväg 4.0 som är ett paraplykoncept som  
har samband med regeringens digitaliseringsstrategi 
för svensk industri.

- Det har tagit tid att skapa en anda av samsyn och sam-
arbete i järnvägsbranschen, men nu är tiden mogen för 
utveckling av en testmiljö kopplad till Malmbanan, men 
även Haparandabanan – en plats där både Trafikverket, 
operatörer, entreprenörer och konsultföretag kan testa 
och utveckla sina underhållssystem i skarp miljö.
- I projektet ePilot2.0 ska resultaten från det första 
projektet implementeras på järnvägen, berättar Ramin 
Karim. I första hand betyder det att ett projekt på mellan 
Uppsala - Sundsvall – Umeå sätts igång för att imple-

mentera en framtagen lösning för tillståndsövervakning 
för hjul och bana.

Implementering av tillståndsöver-
vakning av infrastruktur

Vi har en unik möjlighet 
att skapa en neutral 

testmiljö och det tror 
jag kommer att gynna 

hela den svenska 
järnvägsindustrin, 

säger Ramin Karim.

Peter Söderholm, Trafikverket, projektledare 
för Verklighetslabb digital järnväg finansierat 
av Vinnova, Trafikverket och LTU.  


