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Gårdagens och morgondagens ingenjörer   
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Star Trek – första avsnittet – 8 september 1966  
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Att ha koll på läget – vad gäller idag? 
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Refinement of your common ICT 

Adopt, adapt, improve available systems information  
Information scope in harmony with business development 
High functionality of complex systems – technology integrity  
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Samla bilder från anläggningen 
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Klipp ihop bildmanus 
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Sammanfoga berättelsen 
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Viken berättelse gör skillnad? 
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SMART Underhåll 

Mindre underhåll, ökad kapacitet, lägre kostnad,  
smartare maskiner, bättre planering genomförande & arbetsflöde 

Förbättra kunskapen om nuvarande systems nedbrytning 

Ny kunskap för nya bättre konstruktioner 

Bättre förvarning,  
bättre metoder 

Minskad nedbrytningshastighet 

Underhållsoptimering 
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Mänskligheten har skapat 5 Exabyte (1018) data till 2013 
2014 skapasea 5 Exabyte var 10:e minut…….. 

Källa:  
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Affären finns i själva affären 

Källa:  
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Då skapas värdens mest effektiva datahallar 

Källa:  
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www.arrowhead.eu 

The society nervous system - the automation challenge 

  Annual growths more than 10% and over 40 billion connected devices are 
  expected worldwide by 2020. - Artemis SRA 2011 
  Massive automation systems not possible with current technologies 

 Not enough engineers on the globe to do the job with current technology 
 

ProcessIT.EU roadmap 
 Collaborative automation involving almost any device and 
 Machine supported system integration 
   

http://www.processit.eu/Content/Files/Roadmap for IPA_130613.pdf
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Collaborative automation 
• To be demonstrated in real world applications: 

The virtual market of energy 

Production efficiency e.g.  
manufacturing, mining, airlines, railway, water 
distribution, ... 

Energy system optimization 

Smart cities 

Electro-mobility 
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Condition monitoring of transportation systems 
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Pantograph supervision system 
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ePilot vill komma till rätta med följande 

• Förbättra och utveckla arbetet med järnvägsunderhåll 
• Förbättra punktligheten och minimera störningar inom 

järnvägstrafiken 
• Skapa bättre tillgänglighet och kvalitet och få ett 

effektivare underhåll 
 
 
 

• Detta uppnås genom att ett direkt och snabbt 
beslutsstöd för underhållsåtgärder utformas. 
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Fördjupad samverkan som beslutstöd 
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Fördjupad samverkan som beslutstöd 



24 2015-02-17 

Resultat av vår fördjupade samverkan 
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Hur transporterar vi oss in i framtiden ? 

• Att nytta dagens värdskap och mingel 
 

• Vi har alla vår klokskap att bidra med  
 

• Använd dagens nyvunna kunskap 
 

• Med science fiction vetskap från 1966 
 

• Med vårt släktskap till andra industriers  
utveckling 
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Tack ! 
Frågor ? 
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E-pilot BDL 119 

Nytta från ett underhålls perspektiv 
 

Trafikverket VOUH 
 

Projektledare Underhållskontrakt 
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Beslutsstöd för underhållsstyrning 

• Teknikmognad 
• Validering 
• Implementering 
• Tillämpning av beslutsstöd i operativ underhålls-

verksamhet 
 
 

•  Exempel på viktiga beslutsstöd under utveckling 
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Spårlägesmätning Beslutsstöd för UH-styrning 

• Stor potential för att bevara kapitalvärde och funktion i 
anläggningen med stöd av denna teknik 

• Stöd för implementering av Ny TDOK 2013: 0347 
Banöverbyggnad Spårläge krav vid byggande och 
underhåll Ver.3.0. 
– Försöket har rönt stort intresse inom TRV och hos 

entreprenörerna 
– Många vill ta del av resultatet 
– Vi får i dagsläget MYCKET Bessy-anmärkningar från 

spårlägesmätningarna 
• Möjlighet att kvittera A, V , M-anmärkningar (baserat på 

flertalet mätningar), 
– Validering av A, V, M genom belastad mätning (vilket krävs enligt 

TDOK), möjlighet till att fatta beslut baserat på flertalet mätningar 
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Spårlägesmätning Beslutsstöd för UH-styrning 

• Validering av spårlägesmätningar (kan mätvagnen ha 
fel?) 
– Eventuell lösning på Inget fel-funnet problemet (färre 

hastighetsnedsättningar) 
 

• Kontinuerlig uppföljning av fel-utveckling, möjlighet till 
att föregå hast-nedsättningar. Möjlighet att arbeta 
förebyggande innan mätvagnen kommer. 
– Möjlighet att åtgärda problem när spårriktare är tillgänglig 

(möjlighet att spara mycket pengar) 
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Spårlägesmätning Beslutsstöd för UH-styrning 

• Möjlighet att identifiera rälsskador Räfflor och Vågor 
 

• Möjlighet att utföra riktade kapital och funktions-
bevarande åtgärder i växlar, skarvar och vägar 
– Detta baserat på mätvärdessignaturer från 

spårlägesmätningarna 
 

• Vi behöver få genomföra validerings-planen som 
tagits fram 
– Vill börja använda enheterna operativt så snart som möjligt 
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Kontaktledningskamera/växelkamera 

• Möjlighet att optiskt övervaka svåråtkomliga objekt. E.g. 
med inställelsetider över 60 minuter. 

• Möjlighet att snabbt skapa en överblicksbild över e.g. 
snöläge, planering av resurser. 

• Möjlighet att snabbt diagnosticera problem, beslutsstöd 
för bedömning av åtgärd (motionera växel eller kalla ut 
felavhjälpare) 
– Spara pengar, färre utryckningar, effektivare felavhjälpningar 
– Effektivare etableringar, felavhjälparen vet vad som väntar, när 

hen är på plats 
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Kontaktledningskamera/växelkamera 

• Tidig identifiering av degradering, exempelvis 
kontinuerlig uppföljning av korsning/tung -slitage. 
Möjlighet att mäta nedbrytningshastighet. 
– Kontinuerlig uppföljning av utförda arbeten, exempelvis 

påsvetsning. 
 

• Valideringsstöd för ny växelteknologi. Exempelvis easy-
switch, 60 E med den förbättringspotential som finns där.  
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Bra att veta under dagen 

• Säkerhet 
• Wi-Fi 
• 10:00 – 10:30 Förmiddagskaffe 
• 12:20 – 13:20 Lunch 
• 14:00 – 14:30 Eftermiddagskaffe 
• 18:00 – 20:30 Middag Restaurang Tallkotten 
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