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Konkurrenskraft
genom kompetens

J

ärnvägssystemen utvecklas, men var ska vi lära oss att förstå
dem? Järnvägsbranschen har inom många områden varit en
föregångare som fört den tekniska utvecklingen framåt. Järn
vägarna kan motverka effekterna av klimatförändringen genom
att locka människor att i allt större utsträckning använda kollektivtrafik. För det här krävs det kompetens.
EU har lanserat det vittomfattande forskningsprojektet
Shift2Rail, som arbetar för en bättre framtid för järnvägarna.
Målet är bland annat att bilda ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (Single European Railway Area, SERA), förbättra det
europeiska järnvägssystemets konkurrenskraft och upprätthålla
den europeiska järnvägsindustrins ledande position på världsmarknaden. Detta uppnås bland annat genom att öka
bankapaciteten, minska livscykelkostnaderna samt öka tillförlitligheten och punktligheten i järnvägstrafiken.
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starter. Denne natten utbedres en skrøpelig, tungt trafikkert strekning
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Baneservice er en av tre entreprenører på
bygging og vedlikehold av jernbane i Norge,
og målsettingen er å være den ledende aktøren innen maskinelt sporvedlikehold i Norge.
Derfor har entreprenøren investert i de mest
moderne sporjusteringsmaskinene i markedet.
– Det sier seg selv at med så store investeringer, kreves det oppdrag for å betjene høye faste
kostnader, sier prosjektdirektør for maskinelt
sporvedlikehold i Baneservice, Kjetil Nevstad.
Baneservice har i andre halvår merket en nedgang i forespørselen og vi har utvilsomt større ledig kapasitet enn på mange år. Også andre
aktører har ledig kapasitet nå, og det er ikke
tvil om at det er stor avstand mellom kapasitet hos entreprenørene og etterspørsel fra Bane
Nor, konstaterer Kjetil Nevstad.
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enom forskning försöker
man hitta sätt att minska
kostnaderna för järnvägsinfrastrukturen genom att till exempel
minska energiförbrukningen.Ny
teknik erbjuder nya verktyg samt
intelligenta och energieffektiva lösningar. Nya supersnabba järnvägar och tåg gör det möjligt att ta i
bruk den nyaste tekniken när det
har gjorts nya sträckningar och
moderna stationer som knutpunkKRÖNIKA
ter. Samtidigt har kompetenskraven
inom järnvägsbranschen ökat.
I Kouvola i Finland öppnades i
Arja Aalto,
oktober ett modernt bantekniskt
ordförande NJS
lärcentrum med en god inlärningsfinska avdelning
miljö för att utveckla och upprätthålla järnvägskompetensen i Finland. I det bantekniska lärcentret
har det skapats en äkta järnvägsmiljö med tekniska system för
att konkretisera inlärningen. Sådana testplattformar behövs för
att undervisningen ska kunna ske på gräsrotsnivå. Avsikten är att
man där också ska kunna utveckla och testa nya idéer i reella förhållanden. Mer information om lärcentret finns på sidorna 4–5
i denna tidning.
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ckså vägbranschen utmanar järnvägarna. Trafikverkets
projekt, den intelligenta vägsträckan Aurora, som
blev klart i höstas erbjuder fysisk infrastruktur och
datatjänster som möjliggör testande av intelligenta transport
system och proaktiv hantering av vägarnas skick. Den tio kilometer långa intelligenta vägsträckan ligger på riksväg 21 i finska
Lappland. Den ger förutsättningar för att testa automatiserade
fordon och teknologin i anknytning till dem i krävande väderoch väglagsförhållanden. I framtiden kan robotbilar utgöra en
länk i tågtrafikens resekedjor.

Lyhyt yhteenveto suomeksi

Martin Heggedal on ollut mukana edistämässä
mittavaa teknistä kehitystyötä, jonka hän aloitti
kausityöntekijänä Baneservice´ssä vuonna 2007.
Tänään operoi radanrakentaja huippumodernia
kiviaineksen pakkauskonetta ja kunnossapitää
raiteita.
NJT NR 5 2017

9

