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...till Maria Avaheden, 39 år, nyan-
ställd på IM Consulting.

Hur hamnade du på IM Consulting?

-Jag fick via arbetsförmedlingen vetskap om 
utbildningen i järnvägsteknik och blev uttagen 
till den. Efter utbildningen fick jag praktikplats 
här och efter några veckor var jag anställd. 
 
Vilken är din bakgrund?

-Jag är civilingenjör med examen i både datatek-
nik och logistik, men arbetsmarknaden har varit 
tuff. Därför har jag jobbat bl a som brevbärare 
och praktiserat på olika dataföretag tidigare. 
 
Varför är järnvägen branschen för dig?

-Ja, det är väldigt intressant och spännande. 
Det händer ju så mycket både här på IM 
Consulting och inom branschen i stort. 
 
Vad gör du på IM Consulting?

-Just nu hjälper jag till med att ta fram en under-
hållsmanual på uppdrag av LKAB. Det handlar 
om spårnivån nere i gruvan. Eftersom manua-
len ska vara webbaserad får jag nytta av mina 
datakunskaper också. Det är jättekul att jobba 
tillsammans med kunden med mål att manua-
len ska få rätt innehåll och bli användarvänlig. 
 
Hur är det att vara kvinna i denna tämligen 
mansdominerade bransch?

-Jag är rätt van, även databranschen är mans-
dominerad. Jag tycker att jag blir väl mottagen 
och jag tror nog också att det är bra med fler 
tjejer i branschen.

Några snabba  
frågor... Testprojekt i Stockholm

 Snö och is försvinner med Railcare-metoden

Små barn brukar längta efter snö. Alla 
som arbetar med transporter brukar  
inte längta efter snö. Ett undantag var 
dock Railcare-medarbetarna och deras 
beställare inom Banverket Produktion 
samt slutkunden Banverket Leverans 
distrikt öst Stockholm, som under denna 
vinter genomfört ett testprojekt avseende 

snöbekämpning och snöröjning på banområdet i centrala 
Stockholm. Och för att verkligen kunna testa behövdes 
förstås snö!
-Under premiärhelgen kom det dock 10-15 centimeter snö 
så vi fick börja arbeta, berättar Per Nilsson på Railcare.

-Vårt mest besvärliga område är den så kallade getingmidjan, från Tegel-
backen och till Södra station, eftersom det är trångt och problem att bli av 
med snön, berättar Håkan Pellbrink, ansvarig för projektet hos Banverket 
Produktion region Öst. Det är här vi har sett de riktigt stora fördelarna med 
Railcare-metoden eftersom den dels är spårbunden, dels suger upp snö och is. 
 
Växlar kritiska punkter
Railcare har sedan 2004 röjt snö på bangården i Hallsberg, även det 
inom Banverket Region Öst, och det var där Håkan Pellbrink kom i kon-

takt med metoden. Bandriftledningen 
i Stockholm och Banverket Produktion  
Distrikt Öst har inför denna vinter gjort 
en genomgång av järnvägsväxlarna i 
centrala Stockholm och delat in dem i 
tre kategorier med avseende på vilken 
roll de spelar när det gäller trafikstör-
ningar som kan relateras till snöfall. De 
viktigaste växlarna, nyckelväxlarna, är 
40 st bara på Centralstationen och yt-
terligare 20 st norr och söder om den. 
Dessutom finns ca 100 prio 1-växlar och 
flera hundra stycken ytterligare växlar på 
sträckan Älvsjö-Karlberg. Problemen med 
växlarna kan hänföras till s k fordonsis. 
 
Snö smälter fast
-Det är snö som virvlar upp under tågseten 
och fastnar där, berättar Håkan. När sedan 
tåget passerar över växlarna lossnar klum-
par som lägger sig på växlarna och smälter 
fast. Detta är mest jobbigt under snöfall 
och speciellt när det gäller äldre tåg, men 

orsakar problem kontinuerligt så länge det 
ligger snö längs spåren. Hittills har vi fått 
använda traktorer för att gräva ur växlarna, 
ett besvärligt och tidsödande arbete. Här 
kan Railcare-metoden användas.

-Vi inriktar oss först på nyckelväxlarna 
under de första timmarna och därefter 
fortsätter vi med prio 1-växlarna, berät-
tar Per Nilsson. I dagsläget har metoden 
utvecklats så att vi kan snöbekämpa fyra 
växlar och ett kryss, motsvarande 50 ku-
bikmeter snö, per timme. När vi åtgärdat 
de mest kritiska ställena kan man fortsätta 
med snöröjning för att ta bort snö runt 
spåren i nästa skede. Problemet är att 
det bara är drygt fyra timmar per natt 
att arbeta på. Vissa spår är så hårt trafi-
kerade att det bara är möjligt att arbeta 
på spåret under en halv till en timme. 
 
900 tåg per dygn
Spåren i centrala Stockholm är naturligtvis 
de mest trafikerade i hela landet. Ca 900 

tåg passerar per dygn! Förseningar som 
uppstår här (på grund av snö eller annat) 
påverkar järnvägstrafiken i hela landet. 
Bara pendeltågen i Stockholm har ca 300 
000 passagerare per dygn så det är många 
som är beroende av att trafiken fungerar. 
Dessutom passerar förstås också stora 
mängder gods. Därför är det av högsta vikt 
att snöbekämpning och röjning kan utfö-
ras effektivt för att undvika förseningar. 
 
Få förseningar i år
Railcare-projektet pågick till den 15 
mars, men Håkan Pellbrink tar det inte 
för omöjligt att Railcare kommer att 
fortsätta med snöbekämpningen så länge 
det ligger snö. 

-Hittills i år har vi inte haft särskilt mycket 
snörelaterade förseningar, säger han. Vi 
kommer att göra en utvärdering tillsam-
mans med vår kund Banverket Produktion 
Distrikt Öst så får vi se hur vi ska kunna 
arbeta vidare.

Fotnot: Railcare-metoden går ut på att 
snö och is sugs upp av en Railvac-sug. 
Samtidigt pumpas 50-gradigt vatten fram 
till munstycket och smälter den snö som 
sugs in. Vattnet samlas i en container och 
forslas till en snötipp.
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Första vägtrumman för 
Railcare Lining
På E4 söder om Råneå har Railcare Lining 
genomfört sitt första vägjobb, då man har in-
fodrat en vägtrumma. Jobbet fungerade på ett 
utmärkt sätt. 

-Efter detta pilotprojekt tror vi att fler jobb på 
väg är på väg! säger ansvarige Emil Burén.

 

Ingvar lämnade över till Lars
Vid FSJ:s (Föreningen Sveriges Järnvägsentre-
prenörer) årsmöte i november 2006 valdes Lars 
Nihlén, vd för Carillion Rail i Sverige, till ny 
ordförande. Han ersatte Ingvar Majlöv, Railcare 
Contracting, som varit ordförande sedan starten 
2004. Ny styrelsemedlem blev Ulf Marklund, 
Railcare Group.

FSJ har idag 30 medlemsföretag och är en aktiv 
förening som deltar i utredningar, är remiss-
instans, m m. En utredning inom FSJ ska nu 
ge svar på möjligheterna att kunna anställa en 
person för att effektivare kunna hantera alla 
ärenden.

 

IM Consulting en pigg  
tvååring
IM Consulting, järnvägskonsultföretaget i 
Railcare Group, har funnits i gruppen i två 
år. Under början av året har man anställt tre 
personer och är i dag tio anställda och har två 
underkonsulter knutna till sig.

-Vår affärsidé har varit att anställa vidareut-
bildade högskole-/civilingenjörer till olika 
uppdrag direkt hos kund, berättar Sture Åberg, 
ansvarig på IM Consulting. Våra stora kunder 
är Banverket, Botniabanan AB och LKAB. 
Vår nya nisch är underhåll av järnvägs- och 
industrianläggningar där LKAB är en viktig 
kund. Genom att utgå från användarnas krav 
och behov i verksamheten får vi möjligheter att 
påverka genomförandet av projektet så att den 
framtida driften och underhållet optimeras redan 
i projekteringsskedet.

Sture räknar med fortsatt rekrytering under vå-
ren i takt med den ökande efterfrågan på tjänster 
inom järnväg och industri.

Notiser Dan ska leda Railcare  
Group mot framtiden  

- och in på börsen

-Railcare Groups framgångsrika entreprenörskap och 
medarbetare med stort eget ansvar stämmer väl överens 
med mina egna uppfattningar om hur företag ska drivas. 
Min uppgift blir nu att arbeta målstyrt och utveckla den 
struktur som krävs när en koncern växer.

Railcare Groups nya koncernchef Dan Magnusson gör sin 
programförklaring. 

-Järnvägsbranschen är helt ny för mig, men en sak är dock 
bekant för mig sedan tidigare. Åren 1987-1990 arbetade 
jag på Inpipe i Vilhelmina, företaget som idag levererar det 
system för trumfodring som används av Railcare Lining!

Railcare Group går alltså från att vara en ägarledd koncern till att bli kon-
cernchefsledd. Railcare Groups grundare Ulf Marklund och Leif Dahlqvist 
överlämnar taktpinnen till Dan som nu ska leda gruppen mot nya framgångar 
– och inte minst, in på börsen (se artikel på sid 6-7).

-Helt klart ett stort steg i Railcares historia. Det kommer också ge oss den 
finansiella kraft som krävs för att utvecklas till en ännu starkare part för våra 
beställare. 

 
Ulf utvecklar vidare
Ulf Marklund, en av huvudägarna och ledare för Railcare Group från starten, 
kommer fortsättningsvis att ägna sig åt företaget Railcares verksamhet och 
även arbeta med export- och utvecklingsfrågor.

-Vi uppskattar Dans gedigna bakgrund inom företagsledning, kommenterar 
han. Det känns bra att få en så kompetent kraft som ledare i det här läget i 
Railcare Groups historia.

-Det viktiga för mig är att kunna behålla 
det engagemang och den prestigelösa attityd 
som finns i Railcare-företagen, säger Dan. 
Jag kommer att arbeta mer övergripande 
med ledord som tydlighet, närhet och kom-
munikation av mål. Jag kan dock lova att det 
inte kommer att bli en massa interna möten, 
jag gillar inte onödiga möten!

 
Spännande bransch
Vad är ditt intryck av järnvägsbranschen 
så här långt?

-Oerhört spännande bransch där det gäller 
att ha is i magen. Det svänger hit och dit 
och det går fort! Ett litet bekymmer är dock 
den framtida bemanningen, det är svårt att 
rekrytera inom flera yrkesgrupper.

-Jag måste säga att det känns hedrande att 
ha fått det här ansvarsfulla uppdraget.

Banverket kontrakterade hela personalen!
Railcare Contractings samarbete med Banverket Produk-
tion Nord har varit mycket lyckosamt under 2006. Och år 
2007 blir inte sämre – Banverket Produktion Nord har kon-
trakterat hela Railcare Contractings personal för el- och 
signaluppdrag under perioden 1 mars-31 december!  

-Naturligtvis är det mycket glädjande att 
vi får ett så stort förtroende från kunden, 
säger Ingvar Majlöv, ansvarig på Railcare 
Contracting. Samtidigt blir nu den stora 
uppgiften för oss att rekrytera ytterligare 

personal. Vi vet att behovet kommer att 
öka de kommande åren.

Förutom uppdragen åt Banverket hade 
Railcare Contracting under fjolåret också 
ett stort uppdrag avseende SISÄK med 

Carillion som kund. 

Railcare Contracting har vidare flyttat sitt 
kontor från Kiruna till Skelleftehamn för 
att få närmare till de övriga företagen inom 
Railcare Group.

-Det känns mycket hedrande att få leda 
Railcare Group i det här skedet av grup-
pens historia, säger Railcare Groups nye 

vd Dan Magnusson.

Kort om Dan Magnusson
 
Ålder: 49

Tidigare uppdrag, bl a: VD Mexor,  
VD AssiDomän Interiör, VD Extena

Född: Stockholm, västerbottning sedan 7 
års ålder

Familj: Sambo, fyra egna och två  
bonusbarn

Fritidsintressen: Hockey, motorsport

Bonusfakta: Dan var slalomåkare i sin 
ungdom och tävlade bl a mot Ingemar 
Stenmark
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Ny struktur ger  
tydligare fokus

Railcare Group har organiserats i fem olika affärsenheter.  
Syftet är att bli tydligare gentemot de kundgrupper man verkar 
mot med de tjänster man erbjuder.

Finnes: En välmående företagsgrupp i Skelleftehamn som arbetar 
med nischade lösningar inom järnvägsindustrin, f n den sjunde 
största järnvägsentreprenören i Sverige. Inom de närmaste tre åren 
är ambitionen att fördubbla omsättningen, från nuvarande ca 100 milj 
till 200 milj år 2010. Företaget verkar inom en bransch som omsätter 
sex miljarder kr årligen och där enorma satsningar görs på både 
anläggningssidan liksom när det gäller underhåll.

Sökes: Finansiella muskler (dvs kapital) för att utveckla företaget 
och de unika idéerna avseende teknik och metoder.

Railcare Group på väg 
mot börsen

Detta är bakgrunden till den börsintroduk-
tion som nu planeras för Railcare-gruppen 
under det tredje kvartalet i år. 

-Vi har kommit så långt vi kan i vår nu-
varande form, säger Ulf Marklund, en av 
huvudägarna till Railcare Group. Nu är det 
dags att ta nästa kliv, det största i företagets 
historia.

Börsintroduktionen innebär samtidigt att 
Ulf och hans kompanjon Leif Dahlqvist 
som f n är de två största ägarna, kommer 
att få sällskap av en mängd nya aktieägare. 
Redan inledningsvis har Railcare Group 
ett avtal med STRICT Equity som innebär 
att STRICT Equitys 600 aktieägare blir 
aktieägare i Railcare Group genom ett s k 
omvänt förvärv.

 

Ny vd – ny struktur
Under våren sker många saker inom Rail-
care Group för att förbereda koncernen. En 
ny VD har rekryterats (se sid 4-5), företagen 
inom Railcare Group bildar nya affärsenhe-
ter och styrelsen för Railcare Group föreslås 
att få Pether Wallin, Euromaint, som ny 
styrelseordförande.

-Allt det här är viktigt. Men viktigast av 
allt är de fantastiska förutsättningar som 
finns inom branschen och vår stora vilja 
till expansion, säger Ulf. Aldrig tidigare i 
historien har det fraktats så mycket gods 
och aldrig tidigare har det varit så många 
tågpassagerare på det svenska järnvägsnätet 
som nu. Och mer kommer det att bli! Det 

Prospekt

Styrelsen för Railcare Group AB (publ) 
kommer att upprätta ett prospekt av-
seende bolagets nyemission av aktier. 
Förbeställning av prospektet kan ske 
per telefon 0910-333 66 (Sanna Lund-
gren) eller via e-post till sanna@tmc.
nu. Prospektet kommer även att till-
handahållas via Strict Equity AB på 
www.strictequity.se
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innebär att behovet av våra tjänster kommer 
att öka över hela linjen.

 
Positiva effekter
Förutom tillskottet av kapital ser man 
även andra positiva effekter av att notera 
Railcare-aktien. Emissionen kommer att 
rikta sig till bolagets aktieägare, anställda 
och även till allmänheteten.

-Fler blir engagerade och vi blir helt en-
kelt ett mer intressant företag för kunder, 
samarbetspartners och andra. Det kommer 
också att göra det lättare att rekrytera nyck-
elmedarbetare. 

Railcare-konceptet fort-
sätter att väcka upp-
märksamhet i Storbri-
tannien. Under fjolåret 
och under början av 
2007 genomfördes en 
rad uppdrag på olika 

platser i England.

-Alla som ser maskinen och personalen i 

verkligheten blir ”over the moon” (synnerli-
gen entusiastiska), säger Steve Mugglestone 
som arbetar med Railcare-konceptet utifrån 
sin anställning vid det tyska järnvägsentre-
prenören Sersas brittiska företag.

Han berättar att man framför allt impone-
ras av Railcare-metodens effektivitet, men 
också av planeringen och själva genomför-
andet av arbetet.

Fortsatt Railcare-succé i Storbritannien
-Det enda klagomål vi brukar få är att det 
går för snabbt...

Steve tror att ett ordentligt genombrott är 
nära förestående, bl a förhandlas om två 
större kontrakt.

-Listan på de underhållsåtgärder som behö-
ver göras är mycket lång, nu måste vi få tid 
att verkligen sätta oss ned och gå igenom 
vad, när och hur.

V id  å rssk i f t e t 
2006-2007 lever-
erades Tubevac-
maskin nummer 
två till kunden i 
England.

-Vi brukar säga att order två 
är den viktigaste och den nya 
maskinen kom snabbt i produk-
tion i Londons tunnebanenät, 
säger Eric Hardegård, expor-
tansvarig på Disab som är Rail-
care Groups samarbetspartner 
när det gäller maskinexport.

Intresset från England är fortsatt stort även 
när det gäller de vanliga Railvac-maskinerna 
och kontakter upprätthålls med flera stora 
engelska järnvägsentreprenörer.

-Många är mycket intresserade, men som 
vanligt i järnvägssammanhang tar det tid 
innan man kommer till beslut, säger Eric. 
Ett viktigt steg är dock att maskinen är 
godkänd för arbete inom avlyst område 
och vi tror att ett fullt godkännande i Stor-
britanninen inte ska vara så långt borta. 
Dessutom förstår vi att det avsätts allt mer 
pengar i budgetarna för arbete med Railca-
res maskiner.

Repeat-order på Tubevac
Positivt på Innotrans
Erik berättar också att Innotrans-mässan i 
Tyskland under fjolåret blev ett evenemang 
som genererade fortsatta kontakter. Under 
mässan introducerades bl a maskinen RA6 
eller RT II som den också kallas (se artikel 
på sid 11).

-2007 blev också året då ett gamla kunder 
återkom för förnyade diskussioner, berättar 
Eric Hardegård. Bl a är man intresserad av 
nya maskiner både från öst, dvs Ryssland 
och väst, dvs USA. Det om något bevisar väl 
att konceptet håller i det långa loppet.
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Kai är byggledare på 
Haparanda-banan
IM Consulting är en viktig aktör under arbetet med Haparanda-
banan. Kai Hämälainen på IM Consulting har uppdraget som 
byggledare.

-Vi fick uppdraget i hård konkurrens, berättar han. 
 
Kai har jobbat på IM Consulting sedan 2005.

-Jag gick en fyra månaders järnvägsutbildning och kompletterade med behörighet 
som Sos-ledare, el-bevakare samt tillsyningsman. Det ledde till att IM Consulting 
fick uppdrag åt Skanska på Malmbanan och senare på Haparandabanan där jag 
arbetade som tillsyningsman. Numera är det Banverket som är vår uppdragsgivare. 
Enligt tidsplanen ska banan vara klar att ta i bruk 2011. Mitt uppdrag räcker året 
ut med option på ytterligare två år. 

-Ett mycket intressant uppdrag, säger Kai. Min roll är att se till att projektet löper 
som det är tänkt, det blir en hel del möten med entreprenörer och projektledare.

 
Fler stora uppdrag
Förutom Kai arbetar ytterligare fem IM Consulting-medarbetare med stora uppdrag 
åt Banverket som projekteringsledare, biträdande utredningsledare, dokumentan-
svarig och två byggledare.

-Förhoppningvis kommer mitt uppdrag att förlängas tills arbetena med banan 
är klar. Därefter kommer det också att behövas byggledare på den nya delen på 
sträckan Kalix-Haparanda.

Fotnot: Utförlig information om Haparanda-banan finns på www.banverket.se

Eurovacs kurser inom trafiksäkerhetsområdet, 
miljöområdet och på fordon är populära och 
brukar snabbt blir fullbokade. För att möta 
efterfrågan har ytterligare en av Eurovacs med-
arbetare, dvs Jenny Boije, fått lärarbehörighet för 
att utbilda inom trafiksäkerhetsområdet.

Hon kommer att utbilda inom kurserna Råd & 
Skydd, BASÄVISTA och BASÄSKYDD.

-Jag kommer att koncentrera mig på kurserna i 
norra Sverige, säger Jenny. Där har vi också stor 
tillströmning av nya kunder.

Eurovac har sin kurskatalog inlagd på www.
euro-vac.se där deltagarna dels får veta vilka 
förkunskaper som krävs, vilken litteratur som 
är aktuell samt praktiska detaljer runt kursen. 
Deltagarna får också direkt veta om det finns 
lediga platser och kan därefter enkelt anmäla 
sig direkt på hemsidan.

Sven-Gunnar Krave, ansvarig för Eurovac, vill 
också påminna om möjligheten att ordna kun-
danpassade kurser.

-Det är ett intressant alternativ om man har ett 
speciellt utbildningsbehov som man behöver 
åtgärda snabbt.

Nu är även 
Jenny behörig

Inom Railcare Lining har man under senare tid jobbat intensivt med 
utvecklingsarbete i ett projekt som man kallar Mammut. Det hela 
handlar om att utveckla en utrustning som klarar av infodring av 
gamla sten- eller betongtrummor med större dimension än tidigare. 
Hittills har gränsen gått vid en diameter på 1200 mm. 

Mammut – ett  
jätteintressant  
koncept 

stort. Vi har fått massor av förfrågningar 
om detta under de senaste åren. Därför är 
vi glada att vi nu klarar även den här typen 
av jobb.

Mammut-konceptet är nu testat och klart 
och verkar fungera mycket bra. Och som 
sagt förfrågningar finns redan. 

- Förutsättningarna är med andra ord goda 
för att Mammut verkligen blir precis som 
namnet säger, en jättegrej för oss. Vi har ju 
inte valt namnet utan anledning, säger Emil 
Burén med ett leende.

- Med nya Mammut-konceptet klarar vi 
dimensioner ända upp till 1600 mm. För 
en oinvigd kanske det inte låter speciellt 
avancerat, men det här gör oss mycket mer 
konkurrenskraftiga, säger Emil Burén, verk-
samhetsansvarig på Railcare Lining.

Utvecklingsarbetet har pågått under ett och 
ett halvt år tillsammans med Inpipe, som 
tillverkar glasfiberstrumpan.

-Det finns ett mycket stort antal sten- och 
betongtrummor av den större dimensionen 
runt om i landet och behovet att även kunna 
renovera dessa gamla trummor är mycket 

KM 1542+573 -KM 41+950
Under tiden du läser det här kan du fundera på rubriken. Vad 
betyder den?
Som vi berättade i förra numret av Railcarenytt så kommer hela malmbanan 
mellan Riksgränsen och Kiruna att rustas upp  med ny räls och slipers för att 
klara en högsta tillåten axellast (STAX) på 30 ton, från nuvarande 25 ton. Som-
maren 2006 inleddes arbetet på sträckan från Nuoljatunnelns norra påslag upp 
till Riksgränsen, ca tre mil. 

Railcare deltog i arbetet som samarbetspartner till huvudentreprenören Banverkets 
Industridivision. I uppdraget ingick kabelsänkning, ballastbyte, schaktning i trånga 
sektioner och start- och avslutsgropar till spårbyteståget, m m. Railcares VBU 
var på plats för att suga bort överskottsmassor för att underlätta spårbytet. Även  
Banverket Produktion ingick i projektet som underentreprenör och hade till sin 
hjälp hyrt in personal som kopplingsledare och SISÄK från Railcare Contracting. 

-Railcare gjorde ett fantastiskt jobb, säger Peter Björklund, platschef på Banverket 
Industri. Allt var bra: organisation, utförande och kvalitet. Men något annat 
hade jag inte väntat mig heller. Vi har arbetat ihop mycket tidigare och vet vad 
Railcare går för. 

Det var också premiär för Industridivisionens nya spårbyteståg Matiza P95, som 
efter en del intrimning av handhavandet började fungera mycket bra.

Så till rubriken. Den avser svensk och norsk kilometerräkning efter järnvägen och 
det här är beteckningen på den punkt där spåren går ihop vid Riksgränsen. Kan 
kanske vara bra att veta någon gång?
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Ett fantastiskt utfört jobb i vacker 
miljö. Så kan Railcare Contractings 

uppdrag på malmbanan åt Banverket 
Produktion sammanfattas.



Baneservice A/S, Railcare Groups 
danska försäljningsbolag, tuffar 
vidare. Under fjolåret genomfördes 
uppdrag, t ex kabelsäkning, slipers-
byten, dräneringar, buskröjning och 
kvalitet- och säkerhetsarbete, för 
CFL Cargo Danmark AS.

Men de stora arbetena kommer förhoppningsvis 
i framtiden. Danmark satsar stenhårt på upp-
rustning av sitt bannät och inom de närmaste 
åtta åren kommer ca 1300 km spår att bytas 
ut, dvs hela 42% av den danska järnvägen! Till 
detta kommer renovering av 800 broar, 600 km 
diken och 325 km staket. Dessutom bygds delar 
av högspänningsnätet för tågdriften och delar av 
signalsystemet om. Totalt ligger investeringarna 
på 14 miljarder danska kr.

-Banedanmark Enterprise utvärderar för närva-
rande några större projekt där vi finns med, säger 
Stefan Larsson som finns på plats i Danmark för 
Baneservices räkning. 

Sedan årsskiftet har Baneservice bland annat 
genomfört ett uppdrag i Roskilde, som bestod i 
att frilägga en växel från makadam samt påföl-
jande slipersbyte. Arbetet gjordes i samarbete 
med René Sorgenfri Enterprise A/S och JH-
Spårservice.

Danmark 
storsatsar  
på järnvägen

Nu finns den i 
verkligheten!

RA6 – den första vakummaskinen med eget 
inbyggt lok introducerades under fjolåret 
under en stor järnvägsmässa i Tyskland.

I tidigare nummer av Railcare-nytt har 
vi berättat om utvecklingen av RA6 där 
Railcare har samarbetat med en finländsk 
leverantör och företaget Disab Vacuum 
Technology i Helsingborg.

Maskinen kan köras i hastigheter upp till 80 
km/h och man slipper alltså vara beroende 
av att köra fram den till arbetsplatsen med 
hjälp av ett separat lok.

Under hösten genomfördes en rad testkör-
ningar med RA6-setet. Kapaciteten har 
förbättrats jämfört med tidigare Railvac-
maskiner. Upp till 48 kubikmeter material 
kan förvaras i materialvagnen. 

Norrbotniabanan 
inne i viktigt skede
Monica Sandsten vid IM Consulting har en viktig roll som 
biträdande utredningsledare i det omfattande förstudiearbetet 
med Norrbotniabanan. 

– Vi vill vara ute i god tid med att samla in synpunkter från 
alla berörda parter och slippa att vi får samma långa utdragna 
och dyrbara förseningar som Botnia-banan drabbats av i 
Umeå-området.

 
Mot bakgrund av problemen med Botniabanans alternativa sträckningar vid in-
farten söderifrån mot Umeå förstår man att de som jobbar med Norrbotniabanans 
alternativa sträckningar ser fördelar med att vara ute i god tid när det gäller olika 
intressegruppers synpunkter.

 
Projektet pågår till våren 2008
- Jag har varit med i projektet sedan i höstas och kommer att jobba med det till 
våren 2008. Just nu utreder vi olika s k korridorer, dvs breda alternativlösningar 
som inte är alltför detaljerade. Fram emot våren 2008 fokuseras arbetet mot mer 
exakta järnvägsplaner, berättar Monica Sandsten. 

Monica berättar att hennes arbete handlar om sträckan Robertsfors-Piteå och 
att man tittar närmare på tre korridorer på väg in mot Skellefteå och fyra kor-
ridoralternativ norrut från staden. De alternativa korridorerna måste belysas ur 
en mängd aspekter.

 
Många olika intressen
- Vi har ju massor av olika intressen som vi måste ta hänsyn till. Bland annat na-
tur- och kulturintressen, andra olika typer av intrång, rennäringen, funktionella 
och ekonomiska intressen, bara för att nämna några.

När man börjar studera exempelvis naturintressen så handlar det exempelvis 
om skydd av olika biotoper och rangordningen mellan dessa. Naturintressen 
är givetvis viktiga att ta hänsyn till och intresset kring vad som händer med vår 
jord har aktualiserats allt mer under senare tid och därför måste detta undersökas 
noga i god tid.

Vi är mycket intresserade av att i tid få in synpunkter från alla människor som på 
ett eller annat sätt kan komma att beröras av Norrbotniabanan. Därför pågår för 
närvarande ett omfattande informationsarbete och man har för detta ändamål tagit 
fram speciella samrådshandlingar. De bildar diskussionsunderlag vid en mängd 
samrådsmöten runt om i regionen.

 
Skellefteå i fokus
Skellefteå har blivit en nyckelfråga i projektet. Man är från kommunens sida väldigt 
intresserade av att få en smidig länkning till Skelleftehamn och även Hedensbyn 
där bioenergikombinatet ligger och där eventuellt fler anläggningar kan komma 
till så småningom. Vilket alternativ man i slutänden än kommer att välja innebär 
det oerhört mycket tunnelarbete, vilket kostar stora pengar. 

- Vi tittar på hur vi ska lösa in- och utfarten till centrum och även var vi ska förlägga 
det resecentrum som ska fungera som ett nav i sammanhanget. 

Vår nya regering har ju visat ett ganska svalt intresse för att tillskjuta pengar till 
bygget av Norrbotniabanan, men pengarna till det arbete som Monica och hennes 
kollegor jobbar med finns redan klara. Så som sagt, våren 2008 kommer vi att få 
se resultatet av Monicas och hennes arbete.
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Railcarenytt utges av Railcare Group AB 
Näsuddsv. 10, Box 34,  
932 21 Skelleftehamn 
Tel: 0910 - 43 88 00 
Fax: 0910 - 333 75. www.railcare.se

Innehållet får gärna återges. 
Produktion & formgivning:  
Gem Reklambyrå - 4028 -07

Lastbilar tog tåget
Ett tågset med 32 stycken lastbilar från 
1960-talet av militärtyp är en rätt impo-
nerande syn. Det var Bantågs uppdrag att 
frakta totalt 62 lastbilar från gamla MOB-
förråd i Lycksele och Malå till Göteborg. 
Det blev två tågset och arbetet genomfördes 
under perioden 15-23 januari. Uppdrags-
givare var Bärebergs Järn och Maskin, ett 
företag i närheten av Vara som bl a handlar 
med militärt överskottsmaterial.

 
Ny milstolpe passerad
Nu har Railcare Lining passerat en ny 
milstolpe. Under hösten genomförde man 
nämligen den trehundrade infodringen. Med 
många stora projekt på gång räknar man med 
att 400-strecket ganska snart passeras. 

Lokförare sökes!
Ja, de har naturligtvis inte kört vilse, pro-
blemet är att kunna nyanställa fler. Många 
pensionsavgångar, ett totalt branschbehov 
på ca 200 lokförare och med en utbild-
ningstakt på ca 40 nya per år gör att bristen 
på lokförare ser ut att vara stor i flera år 
framöver. För att ytterligare spä på det hela 
gör det nya EU-avtalet, som handlar om 
arbetstider på kvällar och helger, att det 
krävs mer personal.

-Vi söker ständigt efter lokförare till Ban-
tåg, säger Michael Marklund, Railcare 
Group. Vi hoppas nu bland annat på att 
kunna rekrytera från den KY-utbildning 
för lokförare som startas i Vännäs. Men 
intresserade läsare är hjärtligt välkomna 
för ansökan eller med tips.

Stora projekt i både 
Vännäs och Haparanda
Just nu jobbar Railcare Lining febrilt på 
två fronter. I Vännäs pågår ett stort projekt 
innefattande ett 80-tal truminfodringar. 

Samtidigt fortsätter det stora arbetet på 
den omfattande upprustningen av Hap-
aranda-banan. Hela banan genomgår en 
ansiktslyftning med spårbyte och elektri-
fiering. För Railcare Lining handlar det 
om infodring av ett 50-tal trummor. Höga 
vattenflöden och en ganska kall vinter har 
medfört en del störningar i arbetet, men nu 
pågår arbetet för fullt. Det innebär i snitt 
en trumma per dag.

Nyanställda

Railcare Group AB  
Dan Magnusson  
VD 
Skellefteå

Railcare Group AB  
Sanna Lundgren 
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Skellefteå
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Magnus Somberg  
Lokförare 
Göteborg

IM Consulting AB 
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Luleå

IM Consulting AB 
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Byggledare Bana & Signal 
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IM Consulting AB 
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Railcare Group har nytt tel-nummer: 0910 - 43 88 00
Det gamla fungerar som tidigare. 


