
Afstudeerproject

Voorspellen van onderhoud tram- en metrospoor Amsterdam

Locatie   Amsterdam (Diemen)

Niveau   Master afstudeerfase, faculteit CiTG of TBM

Aantal uur     full-time (36 - 40 uur/week)

Contractduur   5 maanden, met mogelijkheid op vervolgcontract

Salaris    500 euro bruto per maand + reiskosten

Werken bij GVB

GVB zorgt voor het openbaar vervoer in Amsterdam. Dagelijks maken er ongeveer 875.000 reizigers 

gebruik van onze diensten. Deze bestaan uit verzorgen van vervoer per bus, tram, metro en pont en het 

onderhoud aan alle metro- en traminfrastructuur. GVB Rail Services (GVB RS) is de operationeel beheerder 

van de metro- en traminfrastructuur. Wij zorgen voor het onderhoud van de infra. Daarbij horen ook 

vervangingsprojecten van de infra bij einde levensduur. De werkzaamheden plannen we en voeren we 

daarna uit met onze eigen uitvoeringsorganisatie.

Projectomschrijving

Historisch gezien worden onderhoud en vervangingsprojecten geïnitieerd op basis van inspecties, 

verwachte levensduur en met name ervaring van medewerkers. We willen onderhoud en vervanging 

steeds meer preventief gaan plannen, op basis van data. Er is al steeds meer data beschikbaar, zoals 

metingen van spoorslijtage, storingsregistratie en aantallen vervoersbewegingen. Doel van het project is 

om hier een methode voor te ontwikkelen.

Activiteiten tijdens het project

- Valideren van data op de situatie van het tramnetwerk buiten en uitgevoerde werkzaamheden;

- Bepalen hoe reeds beschikbare data gebruikt kan worden;

- Analyseren hoe andere beheerders data gebruiken voor planning van werkzaamheden;

- Uitzoeken welke data ontbreekt en/of wat we aanvullend zouden moeten/kunnen verzamelen;

- Opstellen van een methode om onderhoud en vervangingsprojecten beter te voorspellen.

Uiteraard is eigen inbreng voor aanvullende of andere stappen van harte welkom!

Interesse?

Heb je vragen of wil je meer weten over dit afstudeerproject? Neem dan contact op met Janneke Tax 

via +31 6 28 14 48 80 of via janneke.tax@gvb.nl en we maken graag kennis met je!
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