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KREATIVE LØSNINGER VED DSB’S TESTCENTER
For DSB’s Lokomotivværksted i København har Kemp & Lauritzen renoveret en teststand til afprøvning af diesel-elektriske lokomotiver. Opgaven
involverede blandt andet flytningen af en 8 ton stor belastningsmodstand ind over skinnerne.

Flyttede belastningsmodstanden med en kran
Belastningsmodstanden, som er placeret midt mellem skinnerne,
var ikke nem at tilgå med almindeligt hejseudstyr, uden at det
ville betyde mange langvarige driftsstop. Derfor valgte Kemp &
Lauritzen at anvende en stor kran til at flytte den 8 ton tunge
belastningsmodstand. Kranen blev opstillet uden for sporområdet
på én af tilkørselsvejene, så den ikke generede togdriften, og
driftsstop blev reduceret til det minimale.

”Vi har haft et godt samarbejde med Kemp & Lauritzen
på denne sag,” fortæller indkøbskonsulent Michael
Svendsen fra DSB Indkøb. ”Opgaven indeholdt meget
planlægning og logistik, og Kemp & Lauritzen har været
gode til at tilpasse arbejdet efter produktionen.”

”

Reducering af støj

i at sikre en jævn nedkøling af hele fladen, samtidig med at der
var fokus på støjniveauet. Løsningen opfyldte ikke alene de
specificerede krav, men endte med at sænke støjniveauet mere end
forventet.

Nyt kontrolhus på pæle
Også ved bygningen af et nyt kontrolhus valgte Kemp & Lauritzen
en alternativ løsning for at undgå at grave i baneterrænet, nemlig
et skruepælefundament. Det er en forholdsvis ny teknik i Danmark,
hvor man skruer pælene ned i jorden og undgår gravearbejde.
Skruepælefundamentet blev dimensioneret og fabrikeret til direkte
montering mellem skinnerne, og det blev løftet på plads af kranen.

”

Når togene bliver testet på DSBs teststand i Valby, foregår det
under fuld belastning for at sikre, at togene kan holde til høje
hastigheder over lange strækninger uden havarier. I tæt samarbejde
med DSB har Kemp & Lauritzen renoveret testanlægget, som
består af et kontrolhus og den 8 ton tunge belastningsmodstand.
Opgaven bestod i at bygge et nyt kontrolhus i samme niveau som
selve testområdet og at renovere selve belastningsmodstanden
med nye luftkølesystemer, samtidig med at den skulle flyttes over
på et nybygget stålfundament. Renoveringen bestod bl.a. i at
støjdæmpe luftkølesystemet, så DSB i fremtiden kan overholde
de nye støjkrav fra myndighederne. Opgaven stillede høje krav til
planlægning, da alt montagearbejde foregik på skinnerne og med
en ganske kort udførelsestid.

”Kemp & Lauritzen har været rigtig gode til at
synliggøre over for os, hvad modellen var for at løse
opgaven. Ydermere er de kommet med gode alternative
løsningsforslag, som blandt andet gjorde projektet billigere
end forventet,” slutter Michael Svendsen, DSB Indkøb.

RENOVERING AF TESTSTAND
• Økonomisk fordelagtig og kreativ løsning
• Kort udførelsestid

”

Kemp & Lauritzen er også specialister i ventilation og køl. Når
togene belastes med den store belastningsmodstand, bliver
belastningsmodstanden utrolig varm, og opgaven bestod derfor

• Høj faglig ekspertise
• Én leverandør
• Fleksibel samarbejdspartner
• Tryghed - dokumenetret høj kvalitet og præcision
• Høj håndværksmæssig standard

”

