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Program

09.00-09.10 Välkommen & presentation av alla deltagare (Peter)

09.10-09.30 Internationell samverkan inom järnvägsunderhåll (Veronica)

09.30-11.00 Sträckan Umeå-Sundsvall.-Uppsala; nuläge, problem och 

lösningar (workshop 1) (Ulla)

Fika

11.00-12.15 Tjänsteinventering till Trafikverkets verklighetslabb (workshop 2) 

(Peter)

12.15-13.15 Lunch



Program

13.15-13.30 Ostkustbanans implementeringsprojekt (Ramin)

13.30-14.30 En palett av beslutsstöd

– Infranord (Roland)

– E365 (Jesper)

– Damill (Dan)

– Norrtåg (Håkan)

14.30-14.45 Fika & Fira

14.45-15.45 Framtida projektidéer i samverkan (workshop 3) (Ulla)

15.45-16.00 Summering och avslut (Peter S)



Välkommen & 

presentation av alla 

deltagare
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Internationell samverkan 

inom järnvägsunderhåll

5



Forskning och utbildning Test av innovationer och 

implementering

Infrastruktur för forskning, 

utveckling och innovation

TESTBÄDD JÄRNVÄG



JVTC ska vara en ledande centrumbildning och den självklara 

plattformen för forskning och innovation inom driftsäkerhet 

och underhåll för järnvägssystem.



LTU centrumbildningar

• LTU har 25 centrumbildningar

• Nära samverkan inom Triple helix

• Utveckla och nyttiggöra kompetens inom 

ett visst verksamhetsområde

• Institutionsövergripande

• Externa parter: 

– deltar i arbetet med problemformuleringar 

och projektbeskrivningar. 

– kan bidra med resurser till projektfinansiering

– delta i projekt med eget arbete

• Plattform för att söka forskningsmedel där krav på 

samverkan med externa parter föreligger. 



JVTC som centrumbildning



Medlemmar

Outflight



Finansiering och styrning



Effektmål

• Högre kapacitet, bättre punktlighet, lägre miljöpåverkan, färre störningar

• Snabbare till nytta utifrån resultat i forskning och innovation

• Bättre samverkan och samarbete mellan myndigheter, akademi och 

företagen i transportbranschen

• Uppväxling av nyttan av europeisk forskning till svensk järnväg och 

näringsliv



• Ca 25 pågående forskningsprojekt

• EU-projekt:

Projekt



IN2RAIL (2015-06—2017-09) 

• Ett “lighthouse” projekt inom Shift2Rail med mål att peka ut viktiga områden för kommande

S2R projekt.

• 54 parter

• WP2 – Smart Infrastructure - Innovative S&C Solutions

– Measurements of sound and vibrations of a defected crossing nose including cracks

• WP3 – Smart Infrastructure - Innovative Track Solutions

– LCC and RAMS assessment of the proposed solutions

– Develop a value assessment procedure and model for hybrid track system evaluation

• WP4 – Smart Infrastructure - Bridges & Tunnels

– en State of the Art rapport om mätteknik för broar.

• WP6 – Smart Infrastructure - Maintenance Strategies & Execution

• WP9 Intelligent Mobility Management – ‘Nowcasting’ and Forecasting
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INFRALERT (2015-05—2018-04)

Develop an expert-based information 

system to support and automate

infrastructure management from 

measurement to maintenance. 

This includes the collection, storage and 

analysis of inspection data, the 

determination of maintenance tasks 

necessary to keep the performance of the 

infrastructure system in optimal condition, 

and the optimal planning of interventions. 
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IN2SMART (2016-09—2018-08)

• The first project of the Shift2Rail members referring to the following

Technology Demonstrators (TDs) in the Multi Annual Action Plan: 

– TD3.7 Railway Information Measuring and Monitoring System (RIMMS), 

– TD3.6 Dynamic Railway Information Management System (DRIMS) and 

– TD3.8 Intelligent Asset Management Strategies (IAMS). 

• 7 founding members 

• and 12 associated members
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Varför samverkans- och implementeringsprojektet 

ePilot?

Figure adapted from: Hensen, J.L.M., Loonen, R.C.G.M., Archontiki, M., Kanellis, M. (2015). Using building simulation for 

moving innovations across the "Valley of Death". 



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



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



Tack för uppmärksamheten!
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Strukton Innovation Award

Strukton Rail har instiftat Strukton Innovation Award för att stimulera 

järnvägssektorn till innovativ utveckling som bidrar till säkerhet, 

förbättrad arbetsmiljö, tillgänglighet, kapacitet och/eller funktion i 

spår- och järnvägsanläggningar i Norden. I bedömningen premieras 

bidrag som även gynnar en hållbar utveckling inom järnvägssektorn.
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ePilot vinnare av Strukton Innovation Award

Med visionen om en punktlig järnvägstrafik, med rätt underhållsåtgärder vid rätt 

tidpunkt. Järnvägstekniskt center på Luleå tekniska universitet driver ePilot, ett utvecklings- och 

implementeringsprojekt som ligger helt rätt i tiden. Samhället rör sig snabbt framåt och ePilot är 

experimentlådan som kan ge branschen rätt verktyg för att hänga med. En idékatalysator för 

snabbt beslutsstöd som både är efterfrågad och som ger faktiska resultat.
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