
Program
10.00-10.10 Välkommen & presentation av alla deltagare
10.10-10.25 ePilot 2.0 samt summering ePilot119
10.25-10.45 Implementering av resultat från eP119 hos Trafikverket
10.45-11.00 Testbädd järnväg
11.00-12.30 Implementering av digital samverkan hjul-räl på sträckan Uppsala-
Sundsvall-Umeå

– Beslutstöd
– Regelverk
– Avtal och affärsmodell
– Nulägesanalys

12.30-13.30 Lunch



Program

13.30-14.30 Grupparbeten

14.30-14.45 Fika

14.45-15.50 Redovisning grupparbeten/diskussion

15.50-16.00 Summering 



En samverkansmodell för 
bättre underhåll
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ePilot
• Ett forsknings- och implementeringsprojekt för att utveckla arbetet med järnvägsunderhåll
• eMaintenance: informations- och kommunikationsteknologi för styrning och utförande av 

underhåll
• Effektmål:

– Ökad tillgänglighet
– Ökad kapacitet
– Förbättrad effektivitet inom drift och underhåll

• Fördjupad samverkan - ett processorienterat arbetssätt
• Parter kommer med nya idéer att testa och implementera



Vägen till ePilot
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Test av mätteknik
Ett system
Robusthet
Punktlighet
Kapacitet
Tillämpning av forskningsresultat

Arbetssätt
Testade lösningar
Plattform för delning av data
Träningslokal – Testbädd Järnväg

Nationell
implementering

Forskning
eMaintenance

2011-13 
Förstudier
ePilot

2014-16 
Uppstart
ePilot119

2017-19 
ePilot 2.0



Resultat

• Identifierat 46 förslag till förbättringar 
• 23 avslutade delprojekt
• Skapat testplattform och metodik för utveckling i branschen
• Etablerat en nationell molntjänst som är klar för utbyte av data 

med/i branschen
• Identifierat hinder i form av affärsmodeller, avtal och regler
• Höga TRL nivåer ger kort ledtid för tillämpning
• Branschen har börjat använda det vi gör på riktigt
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ePilot 2.0 inriktning

1. Inrikning: Implementering av resultat  i tillämpningsområden
– Sträcka 1: Umeå-Sundsvall-Uppsala
– Sträcka 2: Västra stambanan
– Sträcka 3: XYZ

2. Inrikning: Teknikinnovation
– Koncept: Railway 4.0
– Plattform: Testbädd järnväg
– Teknik: eMaintenance LAB



ePilot hörnstenar
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Neutral spelplan och 
gemensamma spelregler

- Möjliggörande stödorganisation

Samverkan mellan parter
- Aktivt deltagande 
- Ansvarstagande

- Öppenhet kring den egna  
verksamheten

Styrning och kvalitetssäkring
- Ekonomiska, juridiska och 

administrativa förutsättningar

Databank/datalagring/analys/
rapportgenerering

Att intressenterna tar hjälp av 
varandra för att få tag på rätt 

beslutsunderlag



ePilot organisation
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Luleå Tekniska 
Universitet

Delprojekt Delprojekt Delprojekt

ePilot119
Beredningsgrupp

Stab

JVTC styrelse

ePilot119
Styrgrupp

ePilot119
Intressentgrupp

Support

JVTC styrelse

ePilot119
Styrgrupp

Luleå Tekniska 
Universitet

JVTC styrelse



ePilots projektstyrningsmodell

Projektidé

Idé utvärdering
(Beredningsgrupp) 

Godkännande av idé 
(Styrgrupp)

Projektspecifikation 
skrivning

(Projektparter)

Projektspec utvärdering
(Beredningsgrupp)

Godkännande av 
projektspecifikation

(Styrgrupp)
Startbeslut

Avtalsskrivning
(Projektparter)

Projektstart

Genomförande Implementering

Kriterier
Bidra till mål
Projektformalia
Nyttiggörande
Förväntade effekter
Genomförbarhet
TRL-klassificering



Parter

Outflight AB
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