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Varför en ePilot? 
• Effektmål: 

– Färre störningar 
– Kortare driftstopp 
– Förbättrad tillgänglighet 
– Säkrare och effektivare underhåll 
– Förbättrad kvalitet 

• Fördjupad samverkan - ett processorienterat arbetssätt 
• Parter kommer med nya idéer att testa och implementera 
• eMaintenance: informations- och kommunikationsteknologi för 

styrning och utförande av underhåll 
• Medverkande: samtliga parter som medverkar i drift och underhåll 

av järnvägstransporter på bandel 119 
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Syfte 

Järnvägssystemets parter bygger upp en 
gemensam plattform (initialt 

eMaintenanceLab) för informationsutbyte av 
beslutsdata för kvalitetssäkrat och 

kostnadseffektivt underhåll.  
Påvisa att detta leder till en högre 

tillgänglighet, en utökad kapacitet och en 
kostnadseffektivare järnvägsdrift.  
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En ePilot skapas 
• I över 10 år har FoU pågått inom eMaintenance vid 

JVTC 
• Fram till 2013 har ca 25 MSEK satsats inom konceptet 

med finansiärer som TRV, LKAB och JVTC (LTU) 
• 2013 Förstudie projektets upplägg 
• 2013 09 Beställning på ePilot för bandel 119 
• 2013 09-2014 02 Uppstartsfas 
• 2013 12 Kick-off 
• 2014-2016 ePilot119 rullar med årlig resultatkonferens 
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Förutsättningar 
• Neutral spelplan 
• Aktivt deltagande  
• Ansvarstagande 
• Öppenhet kring den egna verksamheten 
• Ekonomiska förutsättningar 
• Att intressenterna tar hjälp av varandra för att få tag på 

rätt beslutsunderlag 
• Databank/datalagring (eMaintenanceLAB) 
• Möjliggörande stödorganisation 
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Samarbetspartner 
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Målbild ePilot 
Skapa ett branschgemensamt processorienterat 

arbetssätt.  
Genom processarbete skapa ett 

branschgemensamt beslutsstöd baserat på 
tillståndsdata. 

Utbilda, kunskapshöja och sprida resultaten i 
verksamheterna, i Sverige och ut i världen. 

 Implementera relevanta forsknings- och 
utvecklingsresultat i järnvägstransportsystemet.  

Senast under projektets tredje år ska minst två 
lyckade delprojekt kunna implementeras på andra 
delar i järnvägssektorn. 
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Resultat: Neutral plattform för samarbete 
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Resultat: Juridik och finansiering 

Infrastrukturägare 

ePilot119 delprojekt 
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Resultat: Processflöde delprojekt 

Projektidé 

Idé utvärdering 
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Genomförande Implementering 
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Resultat: Identifierade utmaningar 
• Immateriella rättigheter 
• Regler och lagar 
• Ägande och användande av data 
• Finansiering 
• Engagemang och kommunikation 
• Mogen för fördjupad samverkan 
• Nytta från investering och deltagande  
• Tekniska utmaningar 
• Kvalitet på leveranser 
• Marknadsföring av resultat 
• Användbarhet 
• Plan för implementering 
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Neutral plattform för samarbete 
Struktur för juridik och finansiering 
Processorienterat arbetssätt 
Hinder och utmaningar identifierade  
Kunskapsöverföring 

 

Resultat under första året 
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Målbild ePilot 
 Skapa ett branschgemensamt processorienterat 

arbetssätt.  
Genom processarbete skapa ett 

branschgemensamt beslutsstöd baserat på 
tillståndsdata. 

Utbilda, kunskapshöja och sprida resultaten i 
verksamheterna, i Sverige och ut i världen. 

 Implementera relevanta forsknings- och 
utvecklingsresultat i järnvägstransportsystemet.  

Senast under projektets tredje år ska minst två 
lyckade delprojekt kunna implementeras på andra 
delar i järnvägssektorn. 
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Nästa steg 

• Dokumentera och paketera konceptet 
• Planering för uppstart av nästa ePilot 
• Modell för stöd vid implementering 
• Modell för ägande och nyttjande av data 
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Tack för uppmärksamheten! 
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