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Samverkansprojekt
&

Vinterförberedelse spårväxel



• Väl fungerande samarbeten med strategiska partners samt
nationella och internationella uppdrag tillsammans med dessa

• Starkare och mer fokuserad projektexportaffär

• Väl fungerande marknadsarbete i segmenten

• Starkare rådgivande roll som konsulter med fler kontakter där
besluten tas

Must-wins
Det här behöver vi lyckas med för att nå vår målbild
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• Väl fungerande samverkan mellan länderna i våra lokala o
ch
internationella affärer (cross border)

• Genomarbetad och implementerad strategi för offshoring

• Smarta digitala lösningar i våra affärer och verktyg
• En kultur som präglas av mångfald och glädje

• Vi är alltid våra nuvarande och framtida medarbetares
första val

E-pilot
En riktigt bra
MÖJLIGHET
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INFRAÄGARE

LEVERANTÖROPERATÖR

ENTREPRENÖR

SAMVERKAN
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Förutsättningen, styrkan i och möjligheter med samverkan

• Motivation/engagemang (bränsle)

• Information (e-pilot)

• En hjärnas lösning…inte tillräckligt för att åstadkomma
förbättring på riktigt!

• Unika individuella erfarenheter blandas och skapar nya
gemensamma erfarenheter

• Testa bäst-före datum – våga utmana varandra

• Öka täckningsgraden med fler hjärnor…med olika
focus…i samverkan
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Möjligheter med ePilot – ”Big Data”
• Vi tror på att utveckla nya övervakningssystem för

järnvägsanläggningen som en väg in i framtiden

• Att ifrågasätta gällande underhållsprinciper och nedbrytningsmodeller
för järnvägsanläggningen ser vi som framtidens modell för att få bort
dagens underhållsskuld.

• Att mäta är att veta!... Att analysera är att veta mer!!

• Att översätta information så att den som ska göra något förstår är helt
avgörande för att nå framgång!

• Vi på Sweco vill gärna bidra med att översätta/paketera rådataanalys
och dess slutsatser till praktiskt genomförbara åtgärder/kontroller.

• Vi har ett antal hypoteser och produktidéer vi gärna skulle vilja
forma/utveckla/testa tillsammans med er andra



Vinterförberedelser
spårväxlar

Speaker: Per Norrbin



Vinterförberedelser spårväxlar

–Samarbetsprojekt inom ePilot 119
– Test av två varianter av växel isolering,

halkbekämpning samt belysning och skyltar av
växlar med rörlig korsning

– TRV, uh Kiruna samt vinteransvarig spårväxlar
–Sweco projektleder och analyserar utfallet
–VR-Track, uh.entreprenör
– Infranord, uh.entreprenör
–Veolia, tillverkare
–SAN, växelvärmetillverkare

7

Friktionsbeläggning

Isolering i staggropar

Isolering under
snöskydden

Gummi-inklädnad

Isolering av polyuretanskum
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Förbättring i samverkan

• Test

• Installation

• Analys

Kirunavaara 761 &
751

Installationsplatser
Kriterier

Analysunderlag

Energieffektivitet
Uppkörningar

Robusthet
Arbetsmiljö

Genomför
förändringar

“

“

Kia 761

Installationer

Datainsamling
Datatvätt

Datakvalitet

Ballast i

Staggropar
Färg på

snöskydden
Kostnader

Belysning
Längre sprintar

ÖVV
(övervakning
växelvärme)
Belysning

PLAN DO ACTSTUDY



Resultat

• 10 “nya” snöskydd installerade på 9 platser längs Malmbanan med referens/jämförelseväxlar

• Gemensamt utvecklade prototyper under driftsättning

• Gemensamt utvalda driftsplatser för skilda driftsförhållanden, analysunderlag och behov.

• Förbättrad datakvalitet för systemet för övervakning växelvärme (ÖVV), samt BIS.

• Belysning och skyltar för rörlig korsning installerade på 8 driftsplatser

• Förbättrad arbetsmiljö genom minskad halkrisk
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