
Lyckad introduktion i England
sid 4

N y h e t e r  o c h  I n f o r m a t i o n  m e d  s u g  2 0 0 6

Sugkraft i  
Londons tunnelbana 
sid 2

Satsning på akademiker
sid 9 

Signaluppdrag  
på Malmbanan
sid 10



2

När det gäller dessa wet-beds har kapacite-
ten ökat med ca 300 procent jämfört med 
tidigare metod. 

-Förutom den ökade produktiviteten 
innebär det också att vi har gått från en 
gammal, manuell metod till en ny som är 
betydligt bättre ur arbetsmiljösynpunkt, 
menar Doug.

Nu ser han stora möjligheter för andra an-
vändningsområden för Tubevac-maskinen. 
Den kommer att testas för t ex slipersar-
beten, utbyte av ballast och renovering av 
växlar samt vid dräneringsarbeten.

Lera blir till ”wet spots”
Londons tunnelbanenät är stort och på 
många ställen passerar rälsen genom om-
råden med sank mark. 

-Speciellt i närheten av skenskarvar uppstår 
problem, berättar Leif Dahlqvist som varit 
Railcares man på plats för att hjälpa till vid 

uppstart av arbetena. När tunnelbanetågen 
passerar skarvarna fjädrar dessa och bal-
lasten krossas sönder, lite i taget. När detta 
stenkross kommer i kontakt med vatten 
bildas en lera som stelnar och blir mycket 
hård. Det innebär i sin tur att problemet 
”vandrar vidare” längs skenan. En annan 
effekt är att skenan kommer ur läge, både i 
sida och i höjd. Lera kan också skvittra upp 
och lägga sig på strömskenan. Dessa s k wet-
spots resulterar att det blir dålig kontakt 
och det uppstår gnistor när tunnelbanetåget 
passerar. När vi nu renoverar dessa problem-
områden blir säkerheten bättre, slitaget på 
lok och vagnar minskar och dessutom ökar 
komforten för passagerarna eftersom det 
blir mindre skakigt.

Hittills har några områden i Picadilly Lines 
yttre delar åtgärdats, men enligt Leif är 
”marknaden” för Tubevac enorm.

-Det skulle vara ett riktigt evighetsarbete att 
åtgärda hela Londons tunnelbanenät! För 

att inte störa trafiken tillåts dessutom bara 
någon timmes effektivt arbete per natt.

Ytterligare en maskin
Hur många Tubevac-maskiner som skulle 
kunna behövas är förstås omöjligt att säga i 
dagens läge, men Trans Plant Works hoppas 
att redan i år kunna investera i ytterligare 
en maskin.

-Vi har också haft många besök, bland 
annat från vårt systerbolag, och många 
är verkligen intresserade av metoden och 
maskinen.

Lätt att lära
Leif Dahlqvist var också ansvarig för 
uppstart och introduktion för de engelska 
operatörerna. Under två veckor fick man 
använda sig av ett testområde på Trans 
Plants rangerbangård i Ruislip i västra 
London. Därefter inleddes riktiga arbeten i 
Enfield vid Picadilly Lines norra ände.

-Det gick snabbt för våra operatörer att 
lära sig hantera maskinen, men så hade vi 
också handplockat ett gäng intresserade 
operatörer, berättar Doug Parker. Jag är 
sammantaget också väldigt nöjd med det 
nära samarbetet med Railcare och Disab 
kring hela projektet. Det har fungerat 
fantastiskt bra!

Succé i Londons ”tube”

300 procent effektivare  
med Tubevac

-Vi är helnöjda. Tubevac har verkligen levt upp till våra förväntnin-
gar. Doug Parker, projektledare på Trans Plant New Works, strör 
idel lovord efter Tubevacs första tid i Londons tunnelbanenät.  
Sedan september 2005 finns alltså en specialkonstruerad Tubevac 
på plats för renoveringsarbeten.
-Hittills har vi mest använt den till renovering av s k wet-beds, men 
nu ska vi utforska även andra möjligheter.

Tubevac är lägre och mindre 
än “vanliga” Railcare- 
maskiner, men hela setet är 
hela 32 m långt. 
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Isoleringen ligger för grunt
465 provgropar gav svar

-Vi uppmärksammade vår beställare Ban-
verket, Mellersta regionen, på detta och fick 
i uppdrag att undersöka hela sträckan, totalt 
35 km, berättar Ingvar Majlöv.

Totalt gjordes 465 provgropar där ”sugen” 
användes för att suga undan ballast invid 
slipersen och för att komma ner till rätt 
djup. Därefter mättes och protokollfördes 

avståndet mellan slipers och isolering. Det 
visade sig att på hela 21 km av sträckan låg 
frostisoleringen för grunt. Detta förhål-
lande kan innebära att spåret blir mindre 
stabilt, men det är framför allt ett problem 
inför det kommande spårbytet eftersom 
det är stor risk att isoleringen trasas sönder 
av de maskiner som används, med stora 
kostnader som följd. Bland annat är den 

isolering som används en speciell cellplast 
som är dimensionerad för att klara 25 tons 
belastning.

Upptäcktes i tid
-Vår beställare var mycket nöjd över att 
vi uppmärksammade det här och att det 
upptäcktes i tid. Nu utreder man vilka 
möjligheter som finns att åtgärda proble-
met, säger Ingvar. En variant kan vara att 
höja spåret.

Spårbytet på sträckan kommer att påbörjas 
under vecka 25 och Railcare kommer att 
utföra arbeten, bl a kabelsänkning i sam-
band med detta. I höst kommer dessutom 
fortsättningen på sträckan, dvs Karlsjö-
Ljusdal att förberedas för spårbyte och även 
då kommer Railcare att vara på plats. 

Railcares provgropar 
gav svar: isoleringen 
ligger för grunt. 

”Kom och titta Ingvar, det här ser lite mystiskt ut.”
Vid arbeten med kabelsäkning inför det kommande spårbytet på 
sträckan Bollnäs-Karlsjö uppmärksammade Railcares personal 
projektledare Ingvar Majlöv på att isoleringen under spåret låg miss- 
tänkt nära spåret. 
Mycket riktigt, isoleringen låg mycket närmare än de stipulerade 
30 cm som ska vara avstånd mellan underkant på slipers och den 
speciella cellplast som utgör frostisolering.

RAILCARE
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Det var en anställd vid Carillion Inno-
vations som först kom i kontakt med 
Railvac-konceptet och besökte Sverige för 
att studera tekniken. Efter en första intro-
duktion i  slutet av februari 2005 återvände 
Railcare-gänget för att genomföra olika 
riktiga jobb med start i november. Railvac-
maskinen har specialanpassats för arbeten 
på den brittiska järnvägen, bl a kunde inte 
den röda färgen på maskinen accepteras  
p g a brittiska säkerhetsbestämmelser, utan 
den maskin som använts för introduktio-
nen har varit gul. I mars 2006 hade åtta 
olika uppdrag genomförts på olika ställen 
i England. Alla har besökts av järnvägsmän-
niskor som har fått en inblick i hur det hela 
fungerar.

För komplicerat 
ballastbyte
-Vi är synnerligen nöjda, berättar Steve. 
Maskinen har en mycket bra kapacitet, den 
är snabb och kräver lite personal. Framför 
allt när det gäller lite mer komplicerat bal-
lastbyte, t ex vid växlar har vi stora fördelar 
jämfört med konventionell teknik. Jag 
hoppas att vi inom kort får klartecken från 
Network Rail att tekniken är accepterad.

Hittills har Railcares egna operatörer flugits 
in från Sverige för att köra maskinen under 
uppdragen som genomförts på helgerna. En 
av operatörerna är Adam Sundin.

-Det har varit roligt eftersom alla är så im-
ponerade av konceptet. Innan vi började var 
engelsmännen mer tveksamma och bland 
annat lovade några killar från Network Rail 
att de skulle äta upp sina hjälmar om tekni-
ken skulle fungera, och det fick de!

Ett Railvac-team
Steve Mugglestone är mycket nöjd med 
samarbetet med Railcare och maskinleve-
rantören Disab. 

-Det är inte vi och dom längre, vi är ett 
Railvac-team! Om planerna går i lås och vi 
får investera i en egen maskin kommer vi 
att lära upp egna operatörer.

RAILCARE

”Vi hoppas på en egen maskin inom kort”

Railvac-konceptet  
introducerat i Storbritannien
Kommer gula Railvac-maskiner att bli en vanlig syn i Storbritannien 
i framtiden? Det gäng som jobbat med introduktion av Railvac där 
det senaste året hyser goda förhoppningar.
-Får vi bara klartecken att gå vidare med projektet hoppas jag att vi 
får beställa en egen maskin under det närmaste året, säger Steve 
Mugglestone, Carillions Transports projektledare. På sikt kan jag 
tänka mig att vi skulle behöva ett 20-tal maskiner i jobb dygnet runt 
– året runt!

Den gula Railcare-maskinen 
på uppdrag i norra England. 

Steve  
Mugglestone.
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Han hoppas att Network Rail, den engelska 
motsvarigheten till Banverket, inom kort 
kommer att godkänna Railcares metod i 
England. Detta skulle innebära att man 
kommit flera steg närmare till att få sälja 
maskiner som då specialanpassas efter eng-
elska mått och regelverk. En RA2-maskin 
har under en tid varit på plats i England 
och utfört uppdrag på flera ställen. Dessa 
”arbetsdemonstrationer” har följts av ett 
stort antal intresserade.

Stort behov i tunnelbanan
-När det sedan gäller Tubevac så räknar jag 
med att det blir ”ringar på vattnet” och att 
vi får ytterligare maskinorder utöver den 
som nu sålts till Tubelines Ltd, säger Eric. 
Tunnelbanenätet i London är enormt stort 
och behoven att underhålla banvallen med 
effektiva metoder likaså. 

2006 blir annars året då nästa generation 
– RA6 – introduceras brett. Det sker i första 
hand på den internationella järnvägsmässan 
Innotrans i Berlin. Eric tror på ett stort 

intresse från hela järnvägsbranschen, men 
räknar med att Finland kommer att ligga 
närmast till hands som marknad för RA6.

Finland nästa?
-Finlands sätt att arbeta på järnvägen 
påminner om vårt, i utvecklingen av RA6 
har vi samarbetat med ett finskt företag och 
dessutom är det inte aktuellt att Railcare 
själva gör jobb i Finland p g a skillnaden i 
spårvidd, förklarar han.

Railcare-maskinerna tuffar vidare ut i Europa! Under fjolåret gjorde Tubevac succé i Londons tunnel-
bana och RA2 inledde en odyssé genom England i en förstudie som görs av järnvägsföretaget Carillion. 
-Även 2006 blir ett intensivt år då bland annat RA6, nästa generations maskin, ska introduceras,  
berättar exportansvarige Eric Hardegård på Disab.

Satsning på export under år 2006

Utredning efter olyckor
Utredningar efter olyckor och tillbud inom 
trafik och elsäkerhet på uppdrag av Banver-
ket banområde Stockholm. Detta arbete 
fortsätter även 2006. 

Bangårdsdeklarationer i 
Göteborg
För Banverket Region Väst och banområde 
Göteborg har Eurovac haft olika uppdrag. 
Bl a deltar man i arbetet med att skriva ban-
gårdsdeklarationer som inledningsvis består 
av en uppdatering av systemet BIS. 

Dessutom har man skrivit missiv till ett 
stort antal utredningar.

Båda dessa uppdrag fortsätter under 2006 
och Eurovac kommer att genomföra yt-
terligare uppdrag inom regionen. 

TRI-kompetens
För Banverkets huvudkontor deltar Euro-
vac i projektet ”TRI-kompetens”. Detta 
innebär framtagning av kravspecifikationer 
för säkerhetsfunktionärer och sluttester 
inför planerad certifiering. Olycksregistret 
”Synergi” skall kompletteras med händelser 
registrerade i två äldre system. Detta kräver 
vissa anpassningar som Eurovac fått i upp-
drag att utföra.

Säkerhetsutbildningar
Under vinter/vår har det som vanligt 
varit fullt upp med säkerhetsutbildningar 
och detta ser ut att fortsätta fram emot 
sommaren i år. Det märks att det är stor 
förväntan på Banverket att det kommer 
mycket projekt under 2006. Vi kommer 
också att se en förändring vad gäller certi-
fiering för att arbeta på spåranläggningen. 
Under detta år så kommer JP (järnvägar-
nas personcertifiering) att inledas, vilket 
innebär att varje person som arbetar på 
spåranläggningen kommer att behöva en 
typ av ”körkort”. Detta kommer att följas 
med stort intresse både från Eurovac och 
från branschorganisationen. 

Full fart på Eurovac  
och mycket på gång för framtiden
Eurovac har haft ett bra år med många uppdrag, flera från Banverket. 
Och förväntningarna är stora inför 2006 som ser ut att blir ett år 
då mängder av projekt dras igång. Några exempel från Eurovacs 
uppdrag under 2005:

EUROVAC
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Under fjolåret ägnade sig Rail-
care Lining en hel del åt att 
marknadsföra sin unika metod 
att renovera järnvägstrummor.
Speciellt stor publik hade man 
under mässan Nordic Rail i 
Jönköping. Ca 200 personer 
samlades utomhus på mäss- 
området och fick bevittna hur 
metoden fungerar.
-Besökarna var mycket intresse-
rade, berättar Emil Burén, an- 
svarig på Railcare Lining. Vi har 
nu börjat se effekterna från mäs- 
san. Bland annat har Väs-
tra Banregionen visat stort  
intresse.

I övrigt har demonstrationer genomförts 
i Härnösand och Katrineholm. Kiruna 
och Göteborg står på tur.

-Vi brukar lägga upp visningarna i samar-
bete med en potentiell kund som bjuder 
in sina intressenter. Det kan vara allt från 
prospekteringsfolk till entreprenörer, cirka 
10-15 vid varje visning. Vi demonsterar 
vår metod på en trumma som blir en slags 
referens inför kommande renoveringar. 
På plats är vi tre personer från Railcare 

Lining  som genomför själva jobbet och 
ett par som berättar och bjuder på kaffe. 
Hela demonstrationen tar ungefär en dag 
att genomföra och det brukar vara mycket 
uppskattat.

Storjobb för Railcare Lining
Railcare Lining har två stora jobb i ”pipen”. Det största avser sträckan Vännäs- 
Mellansel, en fortsättning på den s k Stålpendeln. Här ska ett 50-tal trummor renoveras. 
Uppdraget skulle egentligen ha genomförts under 2005, men flyttades framåt i tiden  
p g a omprioriteringar efter Gudrun-stormens härjningar.

Företaget är också involverade i upprustningen av Haparandabanan. Här ska totalt ett 
20-tal trummor renoveras.

Slog på trumman för Railcare Lining

Personal  
utbildade Railcares 
personal

Under år 2005 utvecklade Railcare en egen 
omfattande personalutbildning. Kurspla-
nen omfattar fyra huvudområden: teknik, 
elektronik, säkerhet och företagskultur. 
Utbildningen omfattar en hel kursvecka 
och hela Railcares personal fick sitta på 
skolbänken.

-Syftet är att öka kompetensen inom t ex 
förmågan att lösa tekniska problem och där-
med höja kvaliteten på vårt arbete, berättar 
Michael Marklund, Railcare Group. Vi har 
själva tagit fram kursplanen och personal 
med specialistkunskaper får förmedla dem 
till sina arbetskamrater.

Railcares eget utbildningspaket kommer 
att användas även fortsättningsvis vid t ex 
introduktion av nya medarbetare. Förutom 
denna grundliga utbildning hade Rail-
care-personalen liksom alla övriga anställda 
inom Railcare Group dessutom en sedvan-
lig utbildningsvecka i början av året.

RAILCARE CONTRACTING

FSJ växer och tar plats
Föreningen Sveriges Järnvägsentrepenörer växer och har nu 28 medlemsföretag.

Förutom att FSJ är representerat i flera arbetsgrupper tillsammans med Banverket så fick 
organisationen i fjol även en plats i Järnvägens säkerhetsråd där Lars Nihlen, Carillion, 
är FSJ:s representant. Styrelsen består av  Ingvar Majlöv (ordf ) Railcare, Robert Röder, 
Sv Banproduktion, Lars Nihlen Carillion, Karl-Jörgen Mattiasson, BB-Rail och Odal 
Lundmark, Skanska. 
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RAILCARE CONTRACTING

Ett 30-tal personer slöt upp, en härlig 
blandning av spårarbetare, arbetsledare, 
planerare och projekterare. På plats fanns 
också en dansk korvvagn för dem som blev 
lite hungriga under dagen. Tack vare ett 
avtal med Banedanmark fick man tillgång 
till en spårsträcka där 15 slipers sögs fria 
från ballast och ersattes med ny.

-En vanlig reaktion är att man gärna vill 
hävda att ”det här gör vi lika bra på vanligt 
sätt”, men när man sett hur det går till 
brukar de flesta inse att Railcare-metoden är 
mycket bättre, berättar Sven-Åge. Framför 
allt är den både snabbare och mindre slitsam 
för dem som gör jobbet.

Mycket kabelfolk var på plats för att se 
sänkning av kabel och scannern i aktion. 
Att göra större förundersökningar av kab-

lars lägen är ovanligt i Danmark så det var 
lite spännande att genomföra demonstra-
tionen. 

-Det blev mycket lyckat, säger Sven-Åge. 
Nyckeln är det enkla konceptet: Railvac-
maskinen suger provgropar med vissa 
intervall, scannern körs över och registerar 
spårets profil, identifierar varje kabel och 
deras lägen. Resultatet presenteras som 
en Excel-fil där man får en rapport om 
sträckan med information om det kommer 
att uppstå problem vid en ballastrening eller 
ett maskinellt spårbyte.

-Sammantaget en jättebra dag! Reaktio-
nerna i efterhand har varit mycket positiva 
med både flera direkta order och t ex presen-
tationer internt i Banedanmarks system.

Stort intresse för demo i Danmark
Var det den ”danske pölsen” och det vackra sensommarvädret som 
främst lockade när BaneService bjöd in till demonstration i Nästved, 
Danmark, i slutet av förra sommaren?
-Inte alls, säger Sven-Åge Sletbak, BaneService. Intresset för både 
sugen, scannern och den övriga utrustningen var stort.

Han berättar att det flyter på bra i Danmark 
och säsongen för järnvägsarbeten är i full 
gång redan i mars.

-Allt fler börja upptäcka Railcare-metodens 
fördelar och vi blir inblandade i allt fler 
projekt.

För närvarande håller vi på med två stora 
jobb, ett typiskt och ett mer nytänkande. 
Det ena är på Köpenhamns huvudbangård 
där vi byter ballast.

-Ett arbete som hade varit omöjligt att 
genomföra utan Railcare-metoden, säger 
Jens Peter Slotman. I marken finns enormt 
mycket kablar, signaler och andra hinder. 

Under flera år har vi jobbat med Railvac-
maskinerna och vi har stort förtroende för 
både maskinen och metoden.

Det mer innovativa projektet sker på 
sträckan Köpenhamn-Århus. Det handlar 
om byte av isolering, en isolering som var 
så sliten att hastigheten var nedsatt till 60 
km/h. 

-Om vi hade använt vår vanliga metod med 
grävmaskiner hade risken varit stor att vi 
skadat kablarna, med trafikstörningar som 
följd, säger projektledaren Jan Bille Hansen.  
Nu kan vi använda sugen natt efter natt och 
allt går helt planenligt.

Bra flyt för BaneService

BaneService Danmark A/S har firat sin ettårsdag. 
-Vi har haft ett mycket bra år och har också flyttat in i nya lokaler där 
vi har kontor, förråd och fyra övernattningsrum för våra operatörer, 
beättar Sven-Åge Sletbak, ansvarig på BaneService. 
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-Under fjolåret kom 
närmare en tredje-
del av årsförbruk-
ningen vid ”våra såg-
verk” från stormfällt 
virke från Småland, 
berättar virkescon-
troller Hans Larsson 
på Weda Skog. Det 
var en logistisk utma- 

ning eftersom vi normalt sett inte köper 
timmer från detta område överhuvudta-
get. 

Inte blev det lättare av att både järnväg och 
lastbilstransporter liksom avverkningsresur-
ser var hårt belastade av alla som strömmade 
till för att delta i arbetet att röja upp efter 
stormen. Av Weda Skogs 75 egna maskin-
system (enheter för att skörda, kvista och 
kapa timmer) var som mest 45 av dem på 
plats i Småland. Dessutom hyrde man in 

ytterligare ett stort antal maskinsystem. 
Därefter gällde det att få tag i lastbilar för 
att transportera timret fram till de tre järn-
vägsdepåerna som Weda Skog upprättade 
i Nässjö, Vislanda och Limmared.

Snabbt igång
-Redan den 15 februari, drygt en månad 
efter stormen kom vi igång i Nässjö, berät-
tar Hans. I Limmared, där vi anlitade Ofot-
banen med Bantåg som underentreprenör, 
kom transporterna igång den 15 april. Det 
gällde också att få fram nya järnvägsvagnar 
för timmertransport, vilket löste sig snabbt. 
I mitten av februari 2006 gick de sista tim-
mertågen från Limmared. Då hade totalt 
200 tåg med timmer transporterats av 
Ofotbanen/Bantåg på uppdrag av oss.

-Vi har bara positiva erfarenheter av Bantåg 
som en professionell och konstruktiv part-

Att vara lokförare inom Bantåg innebär mer än att 
”bara” köra loket. 
-Jag får arbeta mer självständigt och lösa proble-
men själv. Det är intressant och man slipper slen-
trian. Det berättar Urban Lundström, Västerås, en 
av Bantågs lokförare.

Urban har varit lokförare i snart 20 år, bl a inom SJ och TGOJ 
Rental, sedermera STIBI Rental. I samband med neddragningar 
inom STIBI Rental sökte sig Urban till Bantåg.

En filosofi
Michael Marklund, Railcare Group, berättar att lokförarnas utökade 
arbetsuppgifter är en genomtänkt filosofi.

-Vi vet att lokförarna har många viktiga arbetsuppgifter, men under 
en arbetsdag uppstår luckor för dem och då passar det perfekt att 
de går in och förstärker det team som är på platsen.  Något som 
alltså Urban Lundström inte har något emot.

-Nej, jag skulle snarare kunna tänka mig ännu fler sysslor. Det gör 
att man utvecklas. 

Bantågs lokförare förstärker teamet

Bantåg körde Gudrun-timmer  
på uppdrag av Weda Skog
Den s tora  s tormen Gud-
run skakade om hela skogs- 
Sverige i början av år 2005. 
Även Weda Skog AB som gör tim-
merinköp åt nio stora sågverk, 
varav fem inom Moelven-kon-
cernen, engagerade sig i arbetet 
att ta reda på timret. Norska 
Ofotbanen kontrakterades för 
att sköta delar av järnvägstrans-
porterna och de i sin tur anlitade 
Bantåg AB med lok och förare.

ner. Under projektets gång tog Bantåg allt 
större direktansvar för transporterna och jag 
bedömer att vi många gånger hade fördelar 
av Bantågs goda kontakter med Banverket, 
säger Hans Larsson. 

Bäst för långa transporter
Han tycker att hela processen med Gudrun-
timret har varit intressant och lärorik.

-Järnväg är det klart bästa när det gäller 
långa transporter, ett tåg motsvarar 25 till 
40 lastbilar så det blir både billigare och 
mer miljövänligt. Det tar lite längre tid att 
bygga upp logistiken, men nu har vi lärt 
oss att det går att få flexibilitet även när det 
gäller järnvägstransporter. Jag kan tänka 
mig att vi kommer att jobba mer med det 
i framtiden.

BANTÅG

Bantåg körde Gudrun-timmer från Småland till Weda Skogs sågverk. 
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Nystartade IM Consulting  
satsade på ung växtkraft

I samarbete med Teknikresursen AB i Luleå 
har IMC designat ett helt utbildningskon-
cept för nya tekniker/ingenjörer. Teknikre-
sursen har utformat materialet med mycket 
stora insatser vad gäller pedagogiken. 

4U vägleder
-För att möta den växande järnvägsmarkna-
den ska vi bli duktiga på vad vi kallar 4U, 
förklarar Sture. I detta ingår:

Uthyrning – Vi hyr ut kvalificerade 
järnvägskonsulter, t ex bygg- och projekte-
ringsledare, byggsamordnare, projektadmi-
nistratörer och utredningsledare.

Utbildningar – Järnvägsteknik, verk-
samheten inom järnväg, entreprenadjuri-
dik, projektledning och övrigt management 
inom järnvägsområdet.

Utredningar – Tekniska utredningar, 
kompetensanalyser, marknadsanalyser, kva-
litets- och verksamhetsstyrning, kalkylering 
och logistikanalyser.

Utveckling – Verka som projektledare 
för utvecklingsprojekt inom järnväg.

Stort behov
Utbildningskonceptet består av en 16 

veckor lång byggledar- och projekte-
ringsutbildning inom BEST. Orsaken till 
detta är det stora behov som finns inom 
järnvägen av dessa kategorier av resurser. 
Utbildningen genomfördes under 2005 
med gott resultat. 

Som en ”spinn off ” av denna utbildning 
har vi även tagit fram en helt nyutvecklad 
kurs i järnvägsteknik. Utbildningen är tre 
dagar lång och behandlar alla teknikslagen 
inom BEST och innehåller det senaste inom 
teknikområdena bland annat en introduk-
tion av ERTMS.

Utbildningen i järnvägsteknik har genom-
förts under 2005 och 2006 för deltagare 
från bl a Banverkets olika enheter, konsult- 
och entreprenadföretag samt LKAB och 
Botniabanan.

Fyra anställda på IMC
IMC har i dagsläget anställt fyra deltagare 
från kursen alla projektingenjörer från bygg-
programmet (120 p) vid Luleå Tekniska 

-I stället för att rekrytera över 
personal från redan etablerade 
konsultföretag valde vi en an-
nan väg för att växa. Det berät-
tar Sture Åberg ansvarig för IM 
Consulting med inriktning mot 
järnvägstekniska konsulttjänster 
som startades i januari 2005.
-Vi var med och initierade en 
helt ny utbildning för arbetslösa 
akademiker. Idag är flera av dem 
anställda hos oss.

Universitet. De arbetar idag i olika kund-
projekt hos Banverket och Botniabanan 
som bygg- och projekteringsledare.

IMC utför också olika typer av järnvägs-
utredningar åt Banverket, Botniabanan, 
Järnvägstekniskt Centrum och LKAB. IMC 
är idag drygt ett år efter starten sju anställda 
och har två kontrakterade underkonsulter.

-Ambitionen är att under 2006 växa med 
ytterligare tre-fem personer för att möta 
marknadens behov, bland annat förstärka 
företaget med utredningsledare. Vad som 
har varit extra spännande är att visa att 
arbetssökande, välutbildade ingenjörer med 
rätt introduktionsutbildning snabbt kan 
utföra kvalificerade arbetsuppgifter inom 
järnvägsbranschen såsom byggledning och 
projekteringsledning, menar Sture Åberg. 

Ett spel ingår i pedagogiken 
vid utbildning av nya bygg- 

och projekteringsledare. 

IM CONSULTING

Nu har Bantåg erhållit trafikeringstill-
stånd av Järnvägsstyrelsen. Det är ett nytt, 
komplett tillstånd som gäller för gods-
transporter på svenska järnvägsnätet utan 
begränsningar (ej miljöfarligt gods). Som 

Bantåg fick 
grönt ljus!

underlag för beslutet ligger en omfattande 
kvalitetsmanual där Bantåg har redovisat 
allt från företagets ekonomiska situation 
och administration till uppgifter om per-
sonal och teknisk utrustning.
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Jobbet är en del i Malmbanans stora upp-
rustning där man förbereder hela sträckan 
från Kiruna till Narvik för fler och större 
malmtransporter. De tågset som kommer 
att trafikera Malmbanan kommer att vara 
upp mot 800 meter långa och de nya vag-
narna, lastade med malm, kommer att väga 
100 ton! De flesta stationerna har rustats 
upp och renoveringen kulminerar nu med 
ett rälsbyte på sträckan Björkliden-Riks-
gränsen. Krokvik är en strategiskt viktig 
station eftersom det är den station som 
ligger närmast Kiruna. Här kommer tågen 
att kunna mötas och invänta varandra.

En av Europas längsta
-Enligt obekräftade uppgifter är Krokvik nu 
Europas fjärde längsta bangård!, säger Jan. 
Den har fått nya spår, nya växlar, rörliga 
korsningar i båda ändar och ett stickspår. 
Det innebär också mängder med signal-
arbete där vi bytt skåp och monterat allt 
samt varit delaktiga i drifttagningen. Tre 
man var sysselsatta konstant och särskilt 
vid drifttagningen var vi fler.

Nu är det inte bara malm som kommer att 
transporteras på banan. Även norsk fisk är 
en stor produkt och snart kommer fisktåg 
även att rulla mot Ryssland via den nya 
Haparandabanan. Malmbanan är en av 
Sveriges allra mest lönsamma järnvägsdelar 
och med den utveckling inom gruvnäringen 
som är på gång i området med stora in-
vesteringar som följd är det väl ingen vild 
gissning att tänka sig att lönsamheten ska 
bestå. 

Kul i Kiruna
-Det är kul att vara Kiruna-bo nu, säger Jan. 
Det finns framtidstro och vi har inflyttning. 
Räkna inte att få ett hotellrum i Kiruna, det 
är fullt jämt! 

Även om antalet invånare ökar torde 
persontrafiken på sträckan Kiruna-Nar-
vik aldrig att stå för någon större andel 
av tågtrafiken. Det gäller även stationen 
Krokvik.

-Krokvik är en liten ort med kanske 20 fa-
miljer, men tåget stannar ibland om någon 
har aviserat behov...

Railcare Contracting genomförde under sommaren 2005 sin första 
stora egna entreprenad som underentreprenör till Carillion. Platsen 
var Krokvik, en mil väster om Kiruna, där bangården förlängdes och 
byggdes om.
-Vårt uppdrag var att utföra samtliga signalarbeten, berättar Jan 
Näsholm, Railcare Contractings projektledare. Ett stort jobb som 
sträckte sig från mitten av april till slutet av oktober. Och det flöt 
på riktigt bra, både Carillion och beställaren Banverket var mycket 
nöjda med vårt jobb.

”Vårt första stora egna jobb”

Signaluppdrag för  
Railcare Contracting

Till höger: Railcare Contracting 
genomförde sommaren 2005 sitt 

första stora egna signaljobb.

RAILCARE CONTRACTING

Längd: Luleå-Narvik 473 km

Spårvidd: 1433 mm 

Historik: 1888 gick första malm-
tåget från Malmberget till Luleå. 
Banan var dock av dålig standard 
och ordentlig gods- och person-
trafik kom därför inte igång förrän 
1892 då staten tagit över ansvaret. 
Sträckan Kiruna-Gällivare kom 
igång 1899. 1903 invigdes banan 
från Kiruna till Narvik. Eldrift in-
fördes redan 1915, på hela banan 
1922. Tågvikter: 1900 ton (1920-
talet), 3000 ton (1950-talet), 5000 
ton (1960-talet), 6000 ton (nutid). 

Persontrafik: Långväga nattåg, 
lokala dagtåg Luleå-Kiruna-Narvik. 
Drivs sedan 2003 av Connex, i 
samarbete med OBAS på den 
norska sidan. 

Godstrafik: Banan domineras av 
MTAB:s (Malmtrafik i Kiruna AB, 
ett dotterbolag till LKAB) vars 
malmtransporter står för ca 40% 
av all godstrafik i Sverige. Övrig 
transport av Bolidens kopparslig 
från Aitik, stålämnen till Borlänge, 
m m. Max en fjärdedel av tåget (13 
vagnar) kan gå i östlig riktning från 
Narvik p g a det stora motlutet upp 
till Riksgränsen.

Framtid: Nästa stora förändring 
väntas inträffa runt 2012 då malm-
brytningen kommer in under Kiru-
nas centrala delar, järnvägen är 
bland det första som berörs.

Mer info:  
www. jarnvag.net/banguide

Lite fakta  
om Malmbanan

Mikael 
Johansson 
på Railcare 
Contracting 
håller koll på 
alla tåtar. 
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Ingvar Majlöv tar över som an- 
svarig för Railcare Contracting 
fr o m 1 april. Han är ett känt 
namn inom järnvägsbranschen, 
bl a med lång erfarenhet inom 
Banverket, som ordförande för 
FSJ (Föreningen Sveriges Järn-
vägsentreprenörer) samt de tio 
senaste åren som anställd på 
Railcare.
-Verksamheten kommer att 
förstärkas och breddas, säger 
han.

Railcare Contracting har under det senaste 
året byggt upp sin verksamhet med inrikt-
ning mot egna hel- eller delentreprenader 
inom BEST-området (se artikel om entre-
prenaden i Krokvik). Till detta kommer 
också uthyrning av kompetent personal 
direkt till beställare.

Stabil sysselsättning
-Vi kommer att fortsätta den inslagna 
vägen, men vi ska också komplettera med 
ytterligare verksamhet, berättar Ingvar. Min 
målsättning är att bygga upp en verksam-
het som ger stabil och jämn sysselsättning, 

även under de perioder som normalt är 
lågsäsong. Vi har ett par-tre bärkraftiga 
idéer och jag hoppas att vi inom kort ska 
kunna presentera något nytt!

-För att ytterligare kun-
na expandera och bli en 
flexibel och stark aktör 
inom vårt område 
kommer vi också att 
bygga upp samarbeten 
med andra, likvärdiga 
aktörer.

”Vi satsar på sysselsättning även under lågsäsong”

Ny ledning för Railcare Contracting

Ingvar Majlöv.

RAILCARE CONTRACTING
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Railcarenytt utges av Railcare AB
Näsuddsv. 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn
Miljöcentrum tel: 0910-333 66
Fax: 0910-333 75. www.railcare.se
Innehållet får gärna återges.

Produktion & formgivning: Gem Reklambyrå

Railcare Group består idag av nio väl fungerande företag. Genom att utnyttja varandras kompetenser  
och med kombinerade resurser blir Railcare-företagen sammantaget en intressant partner – även för större 
kunder och vid stora entreprenader. 
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