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Tillämpat underhåll i samverkan 



Fokus effektivisering drift och underhåll 

  

Planerat/förebyggande 

underhåll 

Innan fel uppstår 

Oplanerat/Av-

hjälpande.  

Efter att fel inträffat 

80 % 

20 % 

Tumregel 1: Oplanerat 

underhåll skall vara < 20 % 

Tumregel 2: Oplanerat 

underhåll är minst 3 gånger så 

dyrt som planerat underhåll 

Tumregel 3: Tillståndsbaserat 

underhåll är som generellt 

billigast  

Slutsats: 

Avhjälpande underhåll = ”elda 

för kråkorna” 



Samverkanseffekter   

Förbättringsidéer =>Pengar och 

tid förs över från avhjälpande 

underhåll till förebyggande 

/tillståndsbaserat underhåll 

Mer förebyggande 

underhåll leder till 

färre utryckningar för 

felavhjälpning 

Färre fel, lägre 

kostnad för 

felavhjälpning 

Färre fel =>Bättre 

möjligheter att 

planera, mer pengar 

till planerat underhåll 

kvalitet på bana och 

fordon ökar 

Färre fel=> färre 

tågförseningar 

Omvandlings-

process  

avhjälpande 

underhåll till 

förebyggande 

underhåll 

En procerss för 

kontinuerlig förbättring 

startades 



ePilot 

• Implementering resultat från forskning och 

utveckling i järnvägsbranschen 

• Genom samverkan och delning av 

underhållsdata 



ePilot – eUnderhåll för järnväg 
• ePilot är ett projekt med målet att förbättra järnvägsunderhåll genom implementering 

av resultat från forskning och utveckling  

• Bygger på branschsamverkan initierat av Trafikverket och drivs av JVTC på LTU 

• Effektmål: 

– Ökad tillgänglighet 

– Ökad kapacitet 

– Förbättrad effektivitet inom drift och underhåll 

• Strategi: 

– Att ge beslutsstöd till intressenter 

– Att tillämpa eMaintenance (IKT för styrning och utförande av underhåll) i 

samverkan 

– Att dela data mellan intressenter och skapa en gemensam plattform för utbyte av 

information 

– Intressenter kommer med nya idéer att verifiera och genomföra 

– Demonstrera lösningar och bevisa att de påverkar målen 

– Testa och genomföra innovationer inom branschen med branschen 

 

 

 

 



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 
 

Från forskning till implementering  

JVTC forskningsstation 
2006 



Resultat 

• Projekt – färbättringar 

• Inkomna förslag till förbättringar  95+ 

– 25 avslutade delprojekt  

– 4 pågående 

– 5  under beredning för start 

• Skapat testplattform samt metodik för utveckling och samverkan i 

branschen 

• Etablerat en nationell molntjänst som är klar för utbyte av data med/i 

branschen 

• Skapat förutsättningar i form av affärsmodeller, avtal och regler 

• Höga TRL nivåer ger kort ledtid för tillämpning 

• Branschen har implementerat lösningar 

 

 



Delprojekt 2014-16 
001 Nulägesanalys 

003 Trendanalys av hjulförslitning 

004 
Utvärdering av tillståndsbaserat underhåll baserat på 

kraftmätning 

006 Steg I  

008 Dålig gång 

014 Kontinuerlig tillståndsinformation  

016 
Kamerabaserad övervakning och tillståndskontroll av 

spårväxlar  

028 eMaintenance infrastruktur  

035 InSAR  

036 App för faktablad  

037 Nulägesanalys Nynäsbanan 

040 HUGO Kamerabaserad tillståndsövervakning 

042 
MeTra – Molnbaserade eMaintenance tjänster för 

underhållsbeslut 

044 Hastighetsnedsättning efter hjulskada II  

045 ReRail  

047 State of the Art mätutrustningar  

049 Kostnad nytta uppföljning  

050 Befästningsövervakning 

051 ePilot implementeringsmodell  

053 Växelövervakning II  

054 GIS-baserad riskinventering av järnvägssträcka  

I ePilot119 mellan 2014-16 genomfördes följande delprojekt: 



Delprojekt 2017-19 

Delprojekt 

201 Modeller för samverkan, innovation, implementering, avtal och affärsmodeller 

202 Implementering av digital samverkan för hjul-räl på sträckan Uppsala-Sundsvall-Umeå 

204  Nulägesanalys Uppsala-Sundsvall-Umeå 

214  Implementering av tillståndsövervakning infrastruktur 

219 Juridik för datadelning 

220 Mätstation Sverige 

228 Bildanalys 

235 Tillståndsövervakning av spår 



https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-

underhall/Forskningsprojekt/ePilot/Delprojekt 



Utlysningar för projektidéer 

Öppen/Tematisk utlysning: 

• Total budget för delprojekt: 3 MSEK/år 

• Minst tre parter per delprojekt 

• Hög TRL-nivå 

• Slutanvändare delaktiga i delprojekt 



https://www.ltu.se/research/subjects/Drift-och-

underhall/Forskningsprojekt/ePilot/Lamna-din-projektide 



Parter 



Kontakt 

Jonas Larsson, Styrgruppens ordförande 

Trafikverket 

jonas.larsson@trafikverket.se 

 

Veronica Jägare, Projektledare LTU 

Luleå tekniska universitet 

veronica.jagare@ltu.se 

 

Ramin Karim, Ansvarig ePilot Informationslogistik och eMaintenance LAB  

Luleå tekniska universitet 

ramin.karim@ltu.se  

 

Alexandra Lund Cipolla, Projektadministratör 

Luleå tekniska universitet 
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