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Tillblivelsen

• Under 1990-talet konstaterade LKAB att de behövde effektivisera och minska sina 
kostnader för malmtransporterna för att kunna fortsätta konkurrera på den globala 
marknaden

• Önskade åtgärder var att investera i nya lok och vagnar och höja axellasten från 25 ton till  
30 ton.

• LKAB diskuterade detta med Banverket och det beslutades om ett utredningsprojekt med 
namn  ”Stax 30 ton på Malmbanan”.

• Chef för Norra Banregionen Olle Bylesjö insåg omfattningen och samt att det behövdes 
ett nytänk – varvid projektet förutom parterna Banverket och LKAB, även bjöd in 
akademin (nuvarande LTU), Rälstillverkaren Inexa, NSB (Norges statsbaner) m.fl.

• På LTU fanns flera avdelningar med järnvägsintresse och däribland professor Lennart 
Karlsson vid avdelningen DMK. 

• Olle Bylesjö och Lennart Karlsson inledde då ett samarbete som skulle leda i riktning mot 
JVTC.



Pionjärerna i bild
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STAX 30 ton på Malmbanan – Resultat i hårda 
parametrar
• Startade 1995 och avslutades 1997
• Resultatet i hårda parametrar visade att uppgradering var möjlig om 

vissa åtgärder genomfördes
• Lärdom hämtades från USA och Kanada – Receptet blev Härda – Slipa 

- Smörja
• Broar, trummor förstärkas/bytas
• Bankroppen förstärkas
• UIC 60 räler, betongslipers och Pandrolbefästning



STAX 30 ton på Malmbanan – Resultat i mjuka 
parametrar
• Parterna upplevde att den samverkan och det utvecklingsdriv som 

uppstått och rått genom hela projektets gång – upplevts som mycket 
lärorikt och positivt. 

• Man ville finna vägar att fortsätta detta samarbete och ta till vara den 
utvecklingsprocess som påbörjats

• Man beslutade att det skulle genomföras en förstudie för att 
undersöka möjligheterna att starta ett kompetenscentrum vid Luleå 
Tekniska Högskola (universitet fr.o.m. 1997)



Förstudie om att
starta ett kompetenscentrum

Presenter
Presentation Notes
I november 1996 tillsattes en liten grupp med representanter från LuTH (Dan Larsson, Per-Olof Larsson) och Banverket (Ulla Espling). Första mötet 1996-11-11De genomförde en nulägesanalys map. behov av forskning, redan pågående … Förstudien presenterades för Banverket region och teknikschef, Inexas chef, Sven Freden mfl. och innehöll flera möjliga alternativ inriktningar bl.a.Fullskalig testriggRundspårKompetenscentrum Tunga Transporter i Kallt Klimat (T2K2)Det beslutades att en arbetsgrupp skulle tillsättas för att driva arbetet vidare med att starta ett kompetenscentrum T2K2ArbetsgruppThomas Ramstedt, InexaSten Hammarlund, BV HKJohan GunnarssonDanP-OUllaStyrgrupp: Björn Paulsson



Vi som arbetade med denna förstudie

• Dan Larsson, Foing, LTU
• Per-Olof Larsson, Doktorand, LTU
• Ulla Espling/Juntti, projekteringsledare, Banverket

Presenter
Presentation Notes
En affärsplan behövdes tas fram för att nischa om mot drift och underhållTURSAM bildasTillväxtakademin gick in med bidragNy doktorand Punktlighet, sponsor BanverketYtterligare doktorand med fokus på ndikatorer , sponsor BanverketMål1 finansierade Punktlighet 2Många kortare projekt av typen uppdragsforskningOmsättningen ökade från 1,2 2001 till Mkr till 8



Förstudiens innehåll och starten av T2K2

• Nuläge forskning - KTH, Chalmers, VTI, EU, Amerika ….
• Behov av forskning – stort
• Glada planer på

• Fullskalig testrigg
• Rundspår
• Komptenscentrum

• Beslut Fortsätt arbetet
• Arbetsgrupp, Inexa, BV, LuTH (LTU)

• Beslut start T2K2 Tunga Transporter i Kallt Klimat, 1997-1998
• Bainitiska stål
• Rälssmörjning
• Gångdynamik för malmvagnar



T2K2 blir JvtC
• Konstituerande möte 1998-12-02
• Några olika logotyper diskuterades …



JVTC med fokus mot DoU

• En affärsplan tas fram
• TURSAM, Tillämpat Underhåll i SAMverkan
• Uppdragsbaserad forskning

• Partnering
• Rödljus
• Benchmarking



Stax 30 
ton Förstudie T2K2 JvtC

Det här ville branschen på 90 talet



Lyssna – Förstå – Värdera - Leverera

Utmaning
Problemformulering 
som branschen försöker 
lösa

Lösning
Hur han vi 
adresserar 
problemet

Approach
Vilka möjligheter 
finns till att införa 
lösningen 

Risk/Möjlighet
Vad finns det för risker 
och möjligheter med 
projekten

Värdeanalys
Hur skapar 
JVTC värde i 
branschen



Deltog i svåra utredningar



Innovationer och uppfinningar



Under 00-talet kom vi ordentligt igång



00-talet: USB-kopplad anläggning
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De första tio åren
• Partnering och underhållskontrakt
• Spårväxlar – Root cause
• Forskningsstation
• TURSAM
• 14 doktorer
• 87 publikationer
• 20 talet konf/workshop
• 1 ordförande
• 2 rektorer
• 2 landshövdingar

T2K2



Vad händer under 10-talet ?



Uppkopplad anläggning

Presenter
Presentation Notes
To safely operate trains, track systems-electrical power systems-signaling systems-telecommunication systems, on both trains and infrastructure, (4x4) must be in harmony, exchanging information and technical interacting, in every second of the journey. If not, the system (operation) goes to safety mode = STOP.These four pictures are examples of the four systems that needs to be in harmony (Ban-El-Signal-Tele) from infra and rolling stock.   When deregulated and separated into many different stake holders, it is very important to ensure and still achieve technical harmony during maintenance and operation. If not, the system gets in Safe mode and stops. To ensure safety and technical harmony of the systems the stake holders need to exchange information between each other – eMaintenance concept.
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Risk

* Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Supportability, Sustainability

Hela kedjan börjar studeras

Presenter
Presentation Notes
We have together with the universities and industrial partners developed good knowledge in understanding simple components causes of failures. Today, we are good at finding faults why simple components fails. We have even in some cases been able to understand and find root cause problems with complex components and in some cases even for simple systems.�The future will require that we become better at working with the system of systems solutions to get trains to operate in a better way. The solution is the drive for RAMS3 (Reliability, Availability, Maintainability, Safety, Supportability, Sustainability) in combination with cost optimization such as LCC and LCP (Life Cycle Profit). It must also be studies in what is included in the Concept of System of Systems to achieve increased capacity and increased reliability, availability on existing assets. There will be needs to develop models and understanding of the System of System status to deliver expected capacity and risk and needs are also to develop  



2010 ändrades FoU kartan
• Branschen - ePilot
• 13 doktorer
• 226 publikationer
• 30 talet konf/workshop
• 1 ordförande
• 1 rektor
• 2 landshövdingar



De första tio åren
• Partnering
• TURSAM
• 14 doktorer
• 87 publikationer
• 20 talet konf/workshop
• 1 ordförande
• 2 rektorer
• 2 landshövdingar

T2K2



Tillväxten speglar omvärlden omsättning
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Har vi nått visionen efter 20 år ? 
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