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Westermo-teknik i tidtagningsystem som klockade Kalla och Olssons VM-guld i Falun 
 
Det är inte ofta som segermarginalen är så mycket som 41 sekunder som när Charlotte Kalla vann 10 km fristil 
under skid-VM i Falun. Det är mer vanligt att marginalerna är mycket mindre, vilket ställer stora krav på 
tidtagningsapparaten. Swiss Timing  heter det schweiziska företaget som har valt svenska Westermo-produkter 
för att skapa ett robust och pålitligt datanätverk för den tidtagningsutrustning som används vid 
världsmästerskapen. 
 
Det ligger en mängd kablar nedgrävda under skidbanan i Falun. Det är nervsystemet i tidtagningsapparaten 
som sträcker sig från kontrollrummet och långt ut längsmed banans olika tidtagningsstationer. För att skicka 
den kritiska informationen från avläsarna ute i fält och in till tidtagningskontoret krävs välfungerande och 
pålitlig kommunikationsutrustning. Westermo är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar 
datakommunikationsutrustning för extrema förhållanden med höga krav på driftssäkerhet. 
 
Tidtagningssystemet som används vid VM i Falun har utvecklats och drivs av det schweiziska företaget Swiss 
Timing. Det är ett stort arbete att få allt att fungera. Swiss Timing har som uppgift att förmedla kritiskt tidsdata 
till det internationella skidförbundet (FIS) och sändande TV-bolag. Förberedelserna startade redan 2013 och 
Swiss Timing har stor erfarenhet av tävlingar av den här storleken. De arbetade bland annat med tidtagningen 
vid OS i Sotji 2014 där samma typ av utrustning användes. 
 
”Innan vi utvecklade det nuvarande systemet jobbade vi med seriell överföring, men det var inte tillräckligt 
snabbt. Det nya systemet med Westermo´s modem gör det möjligt att arbeta med data i realtid vilket betyder 



 
 

 

att vi kan rapportera tider med större precision”, förklarar Martin Hölzer, en av de ansvariga för tidtagning vid 
längdskidetävlingar hos Swiss Timing. 
 
”När vi valde kommunikationsutrustning till vårt tidtagningssystem var de viktigaste egenskaperna att de skulle 
vara robusta och klara stora temperaturväxlingar samt att de skulle vara enkla att använda, helst plug-and-
play”, fortsätter Martin. Westermo utvecklar alla sina produkter efter industriella krav och det innebär bland 
annat att enheten ska kunna drivas från −40°C till +70°C. Westermo har till och med tagit de kraven ett steg 
längre och utvecklat sin teknik. Produkterna ska inte bara kunna fungera inom det temperaturområdet, de ska 
även kunna kallstartas från −40°C, vilket är unikt för Westermo. 
 
Ett av de grundläggande värdena som Westermo arbetar med är användarvänlighet. Vare sig det är en enkel 
Ethernet-switch, en mer avancerad router eller en Ethernet Extender som i tidtagningssystemet från ST 
Sportservice, så är alltid enkelhet och användarvänlighet i fokus. ”Vanligtvis tillhandahåller arrangören 
kabelstrukturen så när vi installerar vår utrustning kopplar vi en Westermo-produkt i vardera ände av kabeln 
och så har vi kontakt”, berättar Martin. 
 
Ethernet Extender-modemen från Westermo kommer att fortsätta följa med Swiss Timing på stora 
idrottsevenemang runt om i världen, men efter detta fantastiska VM med 9 svenska medaljer känns det som 
om det kan dröja innan de får medverka vid ett lika spännande mästerskap. 
 

   
T.v. Tidtagningsrummet är beläget precis bredvid juryn och ligger i huset precis vid upploppet. Teknikerna har 
god utsikt över banan i Lugnet. 
T.h. Hjärtat i tidtagningssystemet utgörs av den här teknikstapeln där 10 st Wolverine DDW-120 från Westermo 
står för kommunikationen mellan kontrollrummet och tidsutrustningen ute i fält. 
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Westermo provides a full range of industrial data communications solutions for demanding applications in the transport, water 

and energy markets among others. For more than 35 years Westermo has been at the forefront of technological development 

and often pushed the limits of what is technically possible. In order to provide the best possible support, we have local presence 

in more than 35 countries through our authorized distributors and own offices. Since 2008 Westermo has been part of the Beijer 

Electronics Group, a fast growing technology company with extensive experience of industrial automation, developing and 

marketing competitive products and solutions with focus on the user. 


