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Europe’s Rail Joint Undertaking (EU-Rail)

• Europeisk partnerskap for forskning og innovasjon 
innen jernbane

• Har som mål å akselerere forskning og utvikling av 
innovative teknologier og operasjonelle løsninger

• Etablert under EU’s innovasjonsprogram Horisont 
Europa

• Varighet i 8-10 år 

• 25 medlemmer

• Jernbanedirektoratet er kjernemedlem («founding
member»).  - koordinere med norske sektoraktører

• Opptil 600 m€ tildelt programmet av EU
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Founding members



Forsknings- og 
innovasjonsprosjekter

• I løpet av programperioden (2021-2029) vil det bli 
utlyst store innovasjonsprosjekter, 

• Direktoratet samarbeider med norske sektor- og FoU-
aktører for deltakelse i forsknings- og 
innovasjonsprosjekter i Europe’s Rail

• Totalt 7 flaggskipområder hvor det vil etableres et 
flaggskipprosjekt per område
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Flaggskipområdene

1: Network management planning and control & mobility
management in a multimodal environment, including
transversal topic: Digital enablers

2: Digital & Automated up to autonomous train operations

3: Intelligent & Integrated asset management

4: A sustainable and green rail system

5: Sustainable competitive digital green rail freight services

6: Regional rail services/Innovative rail services to revitalise 
capillary lines

7: Innovation on new approaches for guided transport modes
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• Samarbeid med andre europeiske aktører gir en unik 
mulighet til optimalt utnytte og utprøving i feltet av ny 
teknologi. «Demonstratorer» av sensorikk, robotikk, KI / ML, 
m.m i diverse land

• «Mer for pengene». Fokus på økt og sikkert utbytte av 
jernbane-eiendeler, feks økt oppetid og reduserte 
vedlikeholdskostnader

• Vektlegge nyttig analyse og anvendelse av eksisterende 
datakilde, feks bedre bruk av satellittdata

• Felles europeisk forståelse av samfunnsøkonomiske 
metodikk, feks livsykluskostnader og miljøavtrykk, 

Flaggskipområde 3 – Intelligent 
& Integrated Asset Management
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Flagship 
Area X FA-koordinator

FA-subprojects
Prosjekt-
gruppe 1

Prosjekt-
gruppe 2

Prosjekt-
gruppe 3

Prosjekt-
gruppe 4

Prosjekt-
gruppe 5

Prosjektleder

Styringsgruppe

Ekspertgruppe

Ass. Prosjektleder Prosjektstøtte/admin

Prosjektleder: Preben Sæthre 
Ass. Prosjektleder: Lise Nyvold 
Prosjektstøtte: Stephen Oommen

FA1+ 
TT: 

Thomas Nygreen (Jdir)
Isabelle Tardy (Bane N)

FA2: Geir Hansen (Jdir)

FA3: Tom Arsenovic (Bane N)

FA4: Dag Aarsland (Jdir)

FA5: Bjørn Bryne (Jdir)

FA6: Helge Bontveit (Jdir)

FA7: Jon Robert Dohmen (Jdir)

Orga
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gen i N

orge



8

Pål Midtlien Danielsen 
Leder innovasjonsprogrammet


