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Ett händelserikt år
Railcare Groups VD har ordet

Dan Magnusson, VD Railcare Group AB

Tel 0910 - 43 88 05 
E-post dan.magnusson@railcare.se 

Ny metod ger snabb och  
säker fundamentsättning

Det är nästan svårt att förstå att det bara är ett år sedan jag tillträdde som VD för 

Railcare Group. Så mycket har hänt sedan dess. Listningen av Railcare Groups 

aktie i samband med branschmässan Nordic Rail var givetvis en höjdpunkt, 

men det var faktiskt bara en i raden av viktiga händelser. 

Railcare Groups ambition är att växa, både av egen kraft och via förvärv. Det 

har vi också gjort. Framför allt affärsenhet Transport med Bantåg har haft en 

explosionsartad utveckling, inte minst tack vare förvärvet av lok och vagnar 

från Nya Inlandsgods AB under hösten 2007 som ökade vår kapacitet. Även 

Railcare Danmark har utvecklats mycket positivt efter den omorganisation som 

gjordes tidigare under året. 

Parallellt med alla affärer som gjorts har vi internt haft ett intensivt jobb med 

att hitta de rätta formerna för vår organisation och nu i början av 2008 känns 

det som om alla bitar faller på plats. Sammanslagningen av entreprenadföre-

tagen Railcare och Railcare Contracting känns logisk liksom samordningen av 

IM Consulting och Eurovac i ett gemensamt konsultbolag. Det blir enklare, 

tydligare för kunderna och gör oss till en kraftfullare affärspartner.

Vår ambition är att skapa en vital och framåtsträvande organisation där 

varje affärsenhet arbetar fristående. Därför har vi i flera fall stärkt resurserna 

inom marknadsföring och projektledning och samt gjort rollerna tydligare. 

Samtidigt är vi måna om att behålla den anda av entreprenörskap som varit 

Railcare Groups kännetecken sedan starten. Varje medarbetares engagemang, 

kompetens och förmåga att lösa problem här och nu, är viktig för koncernens 

framgång på lång sikt.

Jag hoppas att du som kund, aktieägare eller samarbetspartner tycker att det 

är en spännande resa att följa med i Railcare Groups utveckling. Redan nu kan 

vi ana att även 2008 blir ett intressant och utvecklande år. I detta nummer av 

Railcarenytt vill vi spegla en del som hänt – och något av det som är på gång. 

Under resten av året rekommenderar jag www.railcare.se för att få de färskaste 

nyheterna. Du är förstås alltid välkommen att kontakta mig eller någon av 

mina medarbetare!
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Så här går det till, steg  för steg:



Recept för lyckad  

fundamentsättning

1 vakuumsug Railvac 16 000 

1 lok Z 67 

1 lågbyggd vagn med kran 

	 glasfiberformar 

2 vakuumsugoperatörer 

1 lokförare 

4-5 övrig personal

Ny metod ger snabb och  
säker fundamentsättning

Detta är Railcares recept på 
fundamentsättning enligt en helt 
egen, ny metod. 
-P g a nya standarden enligt det s k 15/15-
systemet (ny EU-standard) kommer det att 
behövas extra stolpar i hela järnvägsnätet. 
Vi tror att det kommer att handla om cirka 
1000 fundament per år de närmaste åren, 
säger Jonny Granlund, affärsenhetschef för 
Entreprenader.

I korthet handlar det om att den ström-
avtagare som är den del på tåget som har 
kontakt med strömförsörjningen. Det är 
två kablar ovanför loket som strömavtaga-
ren ska växla mellan snabbare än hittills, 
med 15 sek intervall i stället för 30 sek. 
Detta betyder att kablarna på vissa stäl-
len, t ex i kurvor, måste komma närmare 
varandra. För att klara det sätter man alltså 
in extra stolpar. Hela järnvägsnätet berörs 
av dessa förändringar.

Mindre grop
På Railcare ser man en ny, potentiellt 
mycket stor, applikation för sin vakuum-
sug.

-Varje gång man gräver i banvallen 
riskerar man sättningar i spåret, säger 
Jonny. Med vår metod minimeras risken 
för skador och även de massor som måste 
grävas undan. Om man gräver på vanligt 
sätt blir det en jättegrop för att komma ner 
till 2,5 meters djup! Dessutom är det en 
snabb och effektiv metod, vi räknar med 
att klara åtta-tolv fundament om dagen.

En test av metoden har genom-
förts vid Haparandabanan och 
det utföll till belåtenhet. 
-Det här kan bli en riktigt stor del av 
Railcares verksamhet, tror Jonny.
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Så här går det till, steg  för steg:

Fundamentet som väger 
3,2 ton lyfts i med hjälp 
av en kran. Vakuumsugen 
fyller på med material 
runt fundamentet i 
gropen och formarna tas 
bort allt eftersom. En 
grävmaskinsvibro packar 
materialet runt fundamentet 
och man kontrollerar att 
spåret inte blivit skevt. Klart 
att montera den nya stolpen!

När gropen är 30-40 
cm djup sätts den första 
formen i. Fler formar sätts 
i eftersom materialet sugs 
undan. När gropen är ca 2,5 
m djup jämnas botten där 
fundamentet ska stå.

Först kontrollerar man 
platsen på banvallen där 
fundamentet ska placeras. 
Schaktningen påbörjas med 
vakuumsugen som frilägger 
kablar och ev dränering på ett 
skonsamt sätt.
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Tryggare på spåret
... efter säkerhetsutbildning i Eurovac:s regi

Det är en blandad skara av äldre och yngre, erfarna och nybörjare, 
som har bänkat sig till utbildning i Eurovac:s regi i lokalen Satelliten 
i Luleå en kulen novemberdag.
Den aktuella utbildningen är rubricerad BASÄVISTA och ger delta-
garna behörighet att få vistas på egen hand inom spårområdet.
- Var uppmärksamma på fordons rörelser, uppmanar kursledaren 
Jenny Boije, en av Eurovac:s utbildare, när hon pratar om hur delta-
garna ska agera när de vistas på eller nära spåret.
Sedan visar hon exempel på handsignaler som används av järnväg-
spersonal i arbete.
- Dessa signaler kan vara bra för er att veta vad de betyder.

De allra flesta som går utbildningen denna 
gång arbetar på Banverket. De många 
järnvägsprojekten i norra Sverige gör att 
trycket på utbildning är stort. Säkerheten 
är högt prioriterad och när Banverkets 
egen personal eller olika entreprenörer blir 
involverade i olika projekt krävs utbildning 
för att man över huvud taget ska få genom-
föra sina uppdrag.

Praktik på banområdet
Mot slutet av första utbildningsdagen är 
det dags för praktik och deltagarna följer 
Jenny (som givetvis har behörighet för att 
ledsaga andra på spårområdet) till tågsta-
tionen i Luleå. 

- Vad ska ni tänka på nu när ni ska ta er 
över dessa spår på ett säkert sätt? undrar 
hon och kursdeltagarna får praktisera sina 
kunskaper.

Erik Ahlqvist har arbetat som tågkla-
rerare, men arbetar nu på Banverkets 
regionkontor som signalingenjör. 

-Visst kan jag redan en hel del av det som 
ingår i utbildningen, men BASÄVISTA 
krävs för min behörighet, berättar han.

Bredare insikt
För Anita Bäcklund, som arbetar med 
markanläggning på Banverkets regionkon-
tor, är det mer nytt.

-Det är mycket att tänka på, tycker hon. 
Men det är bra att få en bredare insikt och 
förhoppningsvis kan man känna sig tryg-
gare om man behöver åka ut på spåret i 
något ärende.

Stor efterfrågan i norr
Eurovac erbjuder utbildningar inom miljö, 
trafiksäkerhet och fordon. 

-Mitt huvudområde är miljö, men när 
behov uppstår utbildar jag även i trafiksäk-
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Jonny Granlund 

erhet berättar Jenny Boije. Mina kollegor 
Sven-Gunnar Krave och Ulf Lindberg har 
trafiksäkerhet och fordon som huvudområ-
den och genomför de flesta utbildningarna 
inom dessa områden. När vi har högtryck 
på säkerhetsutbildningar främst här uppe 
i norr, så hoppar jag in och täcker upp de 
högsta topparna. Vi har annars utbild-
ningar över hela Sverige. Jag täcker upp 
de lägre behörigheterna (BASÄVISTA, 
BASÄSKYDD) och mina kollegor tar de 
högre behörigheterna (BASÄTSM, BASÄ-
VUT, BASÄ2 m.m).

Totalt håller Eurovac i snitt en utbild-
ning i veckan året om. Utbildningsma-
terialet innehåller dels det stipulerade 
materialet enligt Banverkets instruktioner 
och som krävs för behörighet samt en del 
tilläggsmaterial som utformats av Eurovac. 
Antalet deltagare per kurs är vanligtvis runt 
tio personer och kurslängden är från en dag 
och uppåt, beroende på vilken utbildning 
det handlar om.

-Var uppmärk-

samma på hur 

tågen rör sig på 

spårområdet! 

Jenny Boije i 

utbildningstagen 

på tågstationen i 

Luleå.

Två järnvägsentreprenörer blir en
Balfour Beatty Rail AB har förvärvat Carillion Rail-bolagen i Sverige och i Dan-
mark. Balfour Beatty blir därmed en av de ledande entreprenörerna i Sverige inom 
BEST-området, dvs spår, kontaktledning, elkraft, signal och tele. 

-De två företagen som nu blir ett är båda sedan tidigare intressanta uppdragsgi-
vare för Railcare Group, kommenterar Railcare Groups VD Dan Magnusson. Vi 
får nu helt enkelt en större samarbetspartner i stället för två mindre.

 

Railcare nominerat till marknadsföringspris
Railcare blev ett av de fem nominerade bidragen till den nyinstiftade priset 
”Guldfyren”. Så här löd juryns motivering: ”För att de med professionell kom-
munikation genom ett flertal mediakanaler skapat förutsättningar för en lyckad 
börsintroduktion.”

Priest delas ut till den bästa marknadsföringskampanjen i regionen Norrbot-
ten och Västerbotten. Utnämningen gick dock denna gång till Norrmejerier för 
kampanjen 100 procent norrländskt. 

Priset delades under marknadsföringsdagen Nå Fram i Skellefteå i slutet av 
oktober. Railcares VD Dan Magnusson fick inför de ca 200 besökarna motta ett 
tjusigt diplom som bevis på nomineringen.

Railcare Group på årskongress
Railcare Group var inbjuden att delta som ett av de ca tio börsbolag som fick 
presentera sig vid Aktiespararnas årskongress i Stockholm. 

-Det känns förstås hedrande att intresset för oss är så stort, säger VD Dan 
Magnusson. 

Finansfolk fick veta mer om Railcare Group
Railcare Group presenterade sig på Stockholm Corporate Finance Small Cap 
Seminar den 29 november i fjol och den 29 maj i år.

Evenemangen hölls på Operaterassen i Stockholm.

Under dagarna fick ett antal företag presentera sig för finansfolk. Railcare 
Group var i fint sällskap – i den första gruppen ingick företag som Duroc och 
Smartec. Railcare Group var för övrigt det enda börsbolaget listat på Aktietorget 
som medverkade.

Härlig chans att börja på Railcare 
Efter 17 år på Banverket tog Jonny Granlund steget till entreprenörsbranschen.

-Det kändes som jag fick en kul chans att bli anställd på Railcare, ett företag 
som har mycket gott rykte i branschen.

Nu är Jonny ansvarig för Railcares affärsenhet entreprenader. Totalt handlar 
det om 40 man och en kvinna som arbetar inom områdena Ban, El/Signal och 
Maskin. Ingvar Majlöv, tidigare ansvarig för Railcare Contracting, är numera 
projektansvarig. Ansvariga för de övriga områdena är Per Nilsson (Maskin), Benny 
Granström (Ban) och Per Lundgren (El/Signal).

-Den stora fördelen med sammanslagningen är ett vi slipper internfakturering 
och kan verka utåt som ett enda bolag, t ex vid anbudsgivning.

-Railcare kan växa och bli hur stort som helst. Det är vi själva som har bollen! 
säger Jonny entusiastiskt.
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Railcare köper Three T
“Vi blir ännu starkare på järnvägstransporter”

Railcare Group har förvärvat företaget Three T AB i Ånge. Three T be-
driver uthyrning av lok, godsvagnar och personal med uppdragsgivare 
som Hector Rail, Banverket, Green Cargo och andra operatörer inom 
järnvägssektorn. 
-Three T blir ett bra komplement till vårt dotterbolag Bantåg. Samman-
taget kommer affären att innebära att vår affärsenhet Transporter i stort 
sett fördubblas, säger Dan Magnusson, koncernchef för Railcare.
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Three T startades 2001 och har idag totalt 
11 lokförare och tio timanställda förare 
samt växlingspersonal. Företaget arbetar 
med uthyrning till kunder med långa 
kontrakt och har haft en mycket stark 
utveckling särskilt under fjolåret. Enligt 
budget beräknas en omsättning på drygt 
25 milj kr för verksamhetsåret 2007-2008, 
en ökning med ca 10 milj jämfört med 
året innan.

-Vi gynnas av den pågående avreglering-
en på järnvägen som leder till att antalet 
aktörer ökar samt av den ökande mängden 
gods på järnväg, säger Tomas Säterberg, 
delägare i Three T. Förutom att nya aktö-
rer ofta är intresserade av att hyra lok och 
personal, finns också behov från etablerade 
aktörer att hyra extra kapacitet vid behov. 
En utveckling som vi räknar med kommer 
att bestå de närmaste åren. Även Norge är 

intressant ur marknadssynpunkt och vi 
har ett antal lokförare utbildade för den 
norska marknaden.

Även Dan Magnusson är mycket 
positiv inför framtiden.

-Förutom vissa samordningsfördelar 
innebär affären att vi får ett bredare utbud 
inom området transport på järnväg. Vårt 
dotterbolag Bantåg har utvecklats mer 
mot en aktör inom kontraktstrafik och här 
kompletteras nu utbudet med uthyrning av 
både förare, lok och vagnar. Vi räknar alltså 
med minst oförändrad personalstyrka i de 
båda bolagen.

Det är också väldigt positivt att få till-
gång till Three T:s fina försäljningsorgani-
sation och personalens totala kompetens.

Three T förfogar över 60 godsvagnar, tre 
diesellok och tre lokomotorer. Bland övriga 

tjänster kan nämnas spedition (omlastning 
i Långsele samt biltransport) samt repara-
tioner av lok och vagnar.

Organisatoriskt kommer Three T AB 
att bli ett systerbolag till Bantåg AB i 
Railcare Groups affärsenhet Transporter. 
Tomas Säterberg kommer att bli affärsen-
hetschef och delägare Lars Filipsson blir 
produktionschef för Three T. Den tredje 
delägaren, Lars Svelander, kommer att an-
litas som konsult i olika utvecklingsprojekt 
avseende Three T:s lok och lokomotorer. 
Verksamheten kommer att drivas vidare 
under nuvarande namn.

-Förutom att affärsenhet Transporter 
i ett slag nästan fördubblas kommer det 
också att bli den största affärsenheten i 
Railcare Group rent omsättningsmässigt, 
berättar Dan Magnusson.

Ett av Three T:s lok som körs på uppdrag av kund.



Lyckat på  
Nordic Rail
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Hallå där!
Göran From Virkeschef, 
Holmen Skog

Hur är det att ha Railcare Bantåg som samar-
betspartner när det gäller era järnvägstran-
sporter?

 -Fungerar mycket bra. Vi hade ju tidigare Inlandsgods  
 som partner och flera därifrån arbetar nu på Bantåg.

Ingen skillnad alls?

 -Ja, jag tycker nog att jag märker ett ökad kundfokus  
 och större lyhördhet. Bantåg har bra transportledning  
 och kunnig personal.

Hur ser ni på Holmen Skog på järnvägstrans-
porter rent allmänt?

 -Intresset är mycket stort och vi tittar på möjligheterna  
 att förutom massaved också frakta biobränsle och timmer  
 på järnväg. 

Något konkret på gång?

 -Koncernen bygger upp ett stort sågverk i Norrköping  
 och där är det mycket diskussioner kring råvaruförsörj- 
 ningen dit. Jag räknar med att det kommer att bli aktuellt  
 med ytterligare järnvägstransporter inom tre-fyra år.

Vad är det som driver intresset?

 -Kostnad, miljöbelastningseffekt och möligheten till  
 kontinuerliga leveranser som ger massafabriker och  
 sågverk en säker råvaruförsörjning. Tåg och även båt är  
 intressanta komplement till vägburna transporter.

Finns det något som talar emot ökade trans-
porter på järnväg?

 -Akilleshälen är möjligheten att få plats på järnvägen.  
 Kapaciteten på spåren är begränsad redan nu.

Bli ägare till ett 
eget Bantågslok!

Göran From

Railcare Group var som vanligt en av, de i år 
286, utställarna vid branschmässan för järn-
vägsbranschen Nordic Rail i Jönköping. Hela 
evenemanget kryddades denna gång lite extra 
av att listningen av Railcare Groups aktie på 
Aktietorget gjordes under en av mässdagarna. 
För att fira detta bjöds besökarna i Railcare 
Groups monter på champagne.

-Jag har varit på många branschmässor, flera 
mycket större än denna, men jag upplevde ändå 
Nordic Rail som mycket intensiv och givande, 
berättar VD Dan Magnusson. De ca 5000 
besökarna var verkligen branschfolk som var 
frågvisa och intresserade.

Höjdpunkten på mässan är en stor middag som 
ordnas i själva mässhallen där det dukas upp i 
gångarna och bjuds på buffet. Enbart i Railca-
res monterdel samlades ett 60-tal personer för 
att umgås och skapa kontakter. Totalt 2000 
personer deltog under festkvällen.

-Nordic Rail är helt klart en mässa som det är 
viktigt för oss att vara med på. 

Railcare Group har f n inga lok till salu, men 
det finns ändå chans att köpa sig ett eget Ban-
tågslok. Nämligen i lite mindre skala. Nu finns 
Bantågs TMX-lok som modellok – ett måste för 
alla järnvägsentusiaster. Självklart var Railcare 
Group en av de första som skaffade ett minilok 
(se bilden). Den som är intresserad av att köpa 
ett lok med samlarvärde kan vända sig till Jan-
Olof Engqvist i Borlänge, Tel 0243-23 79 72.



Railcare satsar på 
större trummor
Vilhelminaföretaget Inpipe och Railcare har gemensamt byggt upp 
en ny produktionsutrustning för tillverkning av trumliner. Numera kan 
liner tillverkas i diameter upp till 1600 mm, en storlek som ibland 
krävs vid Railcares renoveringar av järnvägstrummor.
-För de här jättestora glasfiberstrumporna har vi utvecklat en helt ny 
process som är anpassad för större produkter, berättar Olle Karls-
son, VD för Inpipe.

”Viktigt 
för en 
lokförare 
att trivas 
med sig 
själv”

8 RAILCARENYTT No. 1 2008

Inpipes VD Olle Karlsson och Railcare Groups VD Dan Magnusson 

inviger den nya produktionsutrustningen.

Ånge, Avesta-Krylbo, Halls-
berg och Nässjö. Lär man sig 
de gamla järnvägsknytpunk-
terna i skolan fortfarande? 
Åtminstone i Nässjö är järn-
vägen och dess betydelse 
för bygden fortfarande påta-
glig – härifrån går det spår i 
sex  olika riktningar. Inte kon-
stigt att det är här Bantågs 
lokförare väljer att träffa 
Railcarenytts reportageteam 
en dag i november...

Den nya anläggningen invigdes förra 
sommaren i Vilhelmina med kunder och 
intressenter från flera olika länder. De fick 
på plats se ett team från Railcare Lining 
som infodrade en trumma med glasfiber-
strumpan. Hela arbetet tog ca åtta timmar 
att genomföra, mycket snabbare än vid 
andra renoveringsmetoder.

-Besökarna var mycket imponerade, 
berättar Emil Burén, affärsenhetschef 
för Trumrenovering på Railcare. Både av 
tekniken som sådan, det snabba genom-
förandet och av slutresultatet.

Halva kostnaden

-Dessutom kan kostnaden för arbetet halv-
eras jämfört med traditionella metoder, sä-
ger Dan Magnusson, VD för Railcare, som 
även han var på plats vid invigningen.

Både Emil och Dan är eniga om att demon-
strationer som denna är mycket värdefulla 
för marknadsföringen av konceptet.

-Det går inte att riktigt att förstå hur 
snabbt och bra det går att renovera trum-
mor med den här metoden. Man måste se 
den i verkligheten!

Viktig kund

Även Olle Karlsson, VD för Inpipe, är 
mycket positiv.

-Vår största produkt är glasfiberinfod-
ringar för avloppsrör i dimensioner mel-
lan 100 och 1000 mm. Våra produkter 
marknadsförs över hela världen och vi 
arbetar med ett 20-tal partners, varav 3-4 
stycken i Sverige, som marknadför, säljer 
och installerar våra produkter. I Sverige 
är Railcare en våra viktigaste partners och 
den här gemensamma investeringen för 
att tillverka större trummor innebär att vi 
på Inpipe också kan sikta mot nya mark-
nader. Inledningsvis satstar vi på större 
dimensioner för dränering under vägar, 
avloppsrenovering samt vid industrier.

Hans Hedqvist är försenad. Ett 
mindre missöde med Bantågs 
eget lok gjorde fick han vänta på 
ett lånelok. Efter hans sömnpaus 
träffas vi på Frasses för en ham-
burgare ett par timmar innan det 
är dags för kvällens avgång.

-Under våra arbetsperioder 
sover vi när vi inte jobbar, sä-
ger Hasse, och visar sitt över-
nattningsrum, naturligtvis på 
”spottavstånd” från bangården. 
Här kopplar han upp sin dator 
hämtar han sina tågorder.

-Här får jag allt jag behöver 
veta, det är en detaljerad tidtabell 
med information om det är något 
speciellt på sträckan. 
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”-Vanligtvis kör jag 30-40 mil i ett sträck, 
men det kan bli längre sträckor också.”

Kallt och mörkt

Hasse gör en snabb bunkring (bullar till 
frukost) på stationens Pressbyrå och så 
är det dags att äntra loket. Det är riktigt 
kallt både ute och inne och mörker råder. 
Vi väntar på växlingsloket som ska dra 
fram Hasses lok från stickspåret till ett 
elektrifierat spår. Sedan ska dagens last 
anslutas – 22 vagnar med timmer som körs 
på uppdrag av Holmen – innan tågsetet 
får ge sig av.

-Vanligtvis kör jag 30-40 mil i ett sträck, 
men det kan bli längre 
sträckor också. Under den 
tiden är jag helt styrd av 
tidtabeller och signaler. 
Den enda gången det blir 
något stopp är vid tågmö-
ten. Särskilt fritt kan man inte säga att en 
lokförares liv är och det är klart att det kan 
bli långtråkigt ibland. Det är viktigt för en 
lokförare att trivas med sig själv... 

Krav på hälsa och syn

Hans Hedqvist har arbetat som vid järn-
vägen med utgångspunkt från Boden 
sedan 1982, först med växling och sedan 
som lokförare. År 2000 började han på 
Bantåg.

-Man undrar ju ibland hur länge man 
ska hålla på med det här. Förutom att det 
är ganska slitsamt ställs det ju också krav 

på hälsa och syn. Men jag har faktiskt hört 
talas om en som fortsatte som lokförare 
tills han var 72 år...

Betydligt kortare tid i yrket har Magnus 
Heder som vi träffar nästa morgon. Han 
är på väg till Hallsberg, också med tim-
mer i lasten.

-Jag var anställd på Ericsson och jobbade 
med bland annat logistikprogrammering 
och tekniska frågor, men kände att jag ville 
byta jobb. Eftersom jag är uppvuxen i järn-
vägsstaden Åmål har jag väl alltid tänkt på 

att jobba på järnvägen. Att vara lokförare 
var status och vi såg upp till dem! 

Trivs med sitt jobb

För två och ett halvt år sedan bytte 
Magnus bana efter att ha utbildat sig till 
lokförare.

-Ja, jag tycker nog att det blev som jag 
tänkte mig det. Det är fortfarande en spe-
ciell känsla att veta att inte de flesta varken 
kan, eller får, köra lok.

Vad gör man då under de långa passen, 
helt ensam i loket?

-Jag tycker nog att tiden går ganska fort. 
Jag planerar för växlingar och det som ska 
hända på spåret, sedan har man tid att 
fundera på vad man ska göra nästa dag 
också. Tiden går fort. Även om man kör 
samma sträcka ser det aldrig likadant ut 
och det är alltid något nytt att titta på! 
Men det är klart, de sega nattimmarna kan 
vara jobbiga. Timmen mellan fem och sex 
på morgonen är absolut värst!

Ångbåt på fritiden

Bantågs lokförare arbetar var-
annan vecka och är lediga 
varannan. För Hans Hedqvist 
innebär de lediga perioderna 
familjeliv hemma i Boden. 
Magnus Heder åker hem till 

Stockholm där han gärna kör egen ångbåt 
på Mälaren om somrarna, läser eller ägnar 
sig åt sin frimärkssamling.

Det är fortfarande kallt i Nässjö och vi 
får pulsa oss fram genom snön till loket. 
Faktiskt har det varit så kallt att loket frysit 
fast på spåret och det blir en del pyssel för 
Magnus och växlingslokets personal för att 
komma loss. Kanske var det skönare att 
köra passagerare på Inlandsbanan, vilket 
Magnus gjorde en sommar?

-Det spelar ingen roll vad jag transpor-
terar fast vi på Bantåg brukar ändå säga att 
”riktiga tåg har inga fönster”.

Lokförare Hans Hedqvist värmer upp inför start.  

Många långa och ensamma timmar i loket väntar...



Snabb 
tillväxt  
för 
Bantåg
2007 var ett mycket händelsrikt år 
på Bantåg. Det blev fler uppdrag, 
fler lok, fler vagnar och fler lok-
förare.
-Från att vara ett företag som främst 
sysslat med transporter inom Rail-
care Group blev vi under fjolåret en 
aktör inom kontraktstrafik på järn-
väg att räkna med, berättar Stefan 
Karlsson, produktionsansvarig för 
Bantåg och även han nyanställd 
under 2007. Han har ett förflutet 
som anställd på SJ i 20 år och på 
Inlandsgods i nästan fyra år.

Den stora förändringen skedde i och med 
förvärvet av lok och vagnar från konkur-
sade Inlandsgods. Det gav extra kapacitet 
och avtal träffades med Holmen för att 
köra pappersmassevirke i en kontinuerlig 
trad från Nässjö till Hallstavik. Totalt 
handlar det om 15 tåg per månad med en 
årskapacitet om ca 180 000 kubikmeter 
virke. Dessutom har virkestransporterna 
på uppdrag av Weda Skog till deras 11 
sågverk fortsatt under året.

Totalt har nu Bantåg nio lok, plus ett in-
hyrt lok från SJ. Dessa körs av nio lokförare 
med förstärkning av extraförare. 

-Vår senast anställda lokförare är faktiskt 
en tjej från Storuman, berättar Stefan. Det 
känns bra att få in en kvinna i gänget!

Hämtar andan

Den snabba expansionen under 2007 
har gjort att Bantåg nu ”hämtar andan” 
och jobbar med att effektivisera. Stefan 
utesluter inte alls en framtida ytterligare 
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expansion, men påpekar att det handlar 
om stora investeringar. Ett nytt diesel-
lok kostar t ex 40 milj kr, vilket gör att 
det krävs långsiktiga avtal för att ta ett 
sådant kliv.

-Det har aldrig känns så spännande att 
jobba i järnvägsbranschen som nu! Helt 
klart är det en framtidsbransch som i 
dagsläget bara begränsas av att spåren är 
toppbelastade, särskilt söder om Dalälven. 
Bantågs stora fördel är vår flexibilitet i en 
i övrigt rätt tungrodd bransch. Jag tror 
att vi som sysslar med kontraktstrafik på 
järnväg måste lära oss av åkeribranschen 
– det handlar om att tillgodose kunder-
nas önskemål på leveranserna. Samtidigt 
måste vi lära kunderna hur det fungerar 
på järnvägen så att vi kan hitta de bästa 
lösningarna för båda parter. Det går inte 
att komma ifrån att det är rätt komplicerat 
med tidtabeller etc, eller som vi brukar 
säga: Bara sexualdriften är svårare att förstå 
än järnvägen!
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Succé i både öst och väst!

Railcare Export har under våren fått något av genombrott på marknaderna i både 
Ryssland och USA. Mest konkret är USA där först en, därefter ytterligare två 
Railvac-maskiner beställts av en amerikansk entreprenör.

-Det känns som vi kommit över en tröskel, säger Erik Hardegård VD på Disab, 
Railcares exportpartner.

Utvecklingen i Ryssland och i USA är påfallande lika när det gäller att imple-
mentera Railcare-metoden. I båda länderna har man nu haft Railvac-maskiner, 
sex i varje land, sedan sex år tillbaka. I USA är det en privat entreprenör som 
arbetat för att få metoden allmänt accepterad, i Ryssland är kunden det ryska 
järnvägsministeriet.

-Med vår ryska kund har vi nu upprättat ett letter of intent där vi konstaterar att 
man vill bygga upp en andra generations maskinpark av Railvac-maskiner, berät-
tar Erik. Det handlar om betydligt fler än de sex som för närvarande opererar på 
järnvägen i centrala Ryssland... Inom kort kommer en delegation från Ryssland 
hit till Sverige och då kommer vi att dra upp riktlinjerna för en förstudie. Vad 
som framför allt känns positivt i det här läget är det faktum att de valt oss, inte 
våra konkurrenter, som utvecklingspartner.

Övrigt på exportfronten:

•	 De	Tubevac-maskiner	som	leverats	till	tunnelbanenätet	i	London	arbetar	vidare 
 med bra beläggning. Några nya beställningar har inte kommit ännu.

•	 När	det	gäller	Railvac-maskiner	i	England	arbetar	man	f	n	med	en	förstudie	 
 tillsammans med en kund.

•	 Railcares	 nya	RA6-maskin	 som	har	 ett	 eget	 lok	har	 fått	 IEC-godkännande	 
 (teknisk standard).

SMAK-start för Krave 
Railcare har fått en person som är övergripande ansvarig för säkerhet, miljö, 
arbetsmiljö och kvalitet – SMAK. Det är Sven-Gunnar Krave, tidigare VD för 
Railcares dotterbolag EuroVac.

-Till att börja med arbetar vi med att bygga upp ledningssystem och säkerhets-
certifieringssystem för hela koncernen, berättar Sven-Gunnar.

Railcares allt växande organisation ställer högre krav och kräver mer resurser när 
det gäller utbildning, uppföljning och utvärdering.

-Med Sven-Gunnars gedigna erfarenhet och kunskap har vi fått en bra resurs för 
att ta itu med de här frågorna, säger Dan Magnusson, VD på Railcare.

-Det är nu viktigt att se till att de system som byggs upp verkligen används och 
att till exempel instruktioner och viktiga dokument blir lätt att komma åt för de 
ansvariga arbetsledarna, säger Sven-Gunnar Krave. Jag kommer också att få tid 
för att verkligen följa upp det här på fältet.

Sven-Gunnar Krave är numera 

ansvarig för SMAK-frågor 

inom Railcare.

-Bantåg har blivit en aktör att räkna 

med när det gäller transporter på 

järnväg, berättar Stefan Karlsson, 

ansvarig för Bantåg. Det mesta som 

transporteras är timmer.
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Railcare Group  
blir ”bara” Railcare

Dan Magnusson, VD – Michael Marklund, Personal/Organisation – Jan-Erik Jonsson, Ekonomi

Konsulter Trumrenovering Entreprenader Export Transporter

Monica Sandsten Emil Burén Jonny Granlund Ulf Marklund Tomas Säterberg

A�ärsutvecklingSMAK

Sven Gunnar Krave Ulf Marklund

Positiva tongångar i Danmark
2007 var ett fantastiskt år i 
Danmark. Omsättningen ökade 
kraftigt och Railcare Danmark 
hade även hela 1100 transpor-
tuppdrag, de flesta dock kortare 
arbetsturer.
-2008 har också börjat bra, 
om än inte helt i nivå med förra 
året, berättar Uffe Mörch Ped-
ersen, ansvarig på Railcare 
Danmark. Men intresset för vår 
teknik är mycket stort så jag är 
optimistisk inför framtiden.

Railcare Danmark utför arbeten med 
vakuumsugar på bansträckor över hela 
Danmark. Det handlar oftast om kabel-
arbeten och friläggning av slipers, t ex i 

samband med drä-
nering. Järnvägsnä-
tet i Danmark är un-
der upprustning och 
Railcare Danmark 
har också medver-
kat som konsult vid 
banarbeten i Kö-
penhamn. Under 

fjolåret fick Railcare Danmark ytterligare 
kunder, Strukton Rail och en lokalbana.

-Inte minst Strukton har potential att bli 
en mycket god samarbetspartner, säger 
Uffe.

Utrymme för expansion

Han menar dock att det finns utrymme för 
expansion för Railcare Danmark. Många 

potentiella uppdragsgivare har ännu för 
lite kunskap om Railcare-metoden. Uffe 
Mörch Pedersen är inte heller orolig för 
att expansionen ska stoppas på grund av 
personalbrist. Railcare Danmark har ett 
brett kontaktnät.

-Just idag har jag åtta personer i arbete, 
både eget folk och extra personal från 
Railcare i Sverige. Vi har också gott stöd 
av Stefan Larsson som är ”utlånad” till oss 
från Railcare i Skelleftehamn.

-Vi fortsätter på den inslagna linjen. Vi 
har gott rykte i branschen och alla möj-
ligheter till fortsatt utveckling för Railcare 
Danmark!

I all utåtriktad kommunikation kommer fortsättningsvis namnet 
och logotypen Railcare att användas. Med Railcare i dessa sam-
manhang avses hela koncernen. Undantaget är konsultbolagen 
IM Consulting och Eurovac som även fortsättningsvis kommer 
att arbeta under sina egna namn. 

-Railcare är redan ett starkt varumärke och den framtida 
marknadsföringen underlättas av att vi använder Railcare som 
benämning. Både Railcare Group och dotterbolagens namn finns 
fortfarande kvar och används i kommunikationen med respektive 
bolags kunder och i officiella sammanhang, berättar VD Dan 
Magnusson. 

Det här innebär också att dotterbolagens – förutom konsultbo-
lagens -  logotyper så småningom ersätts av Railcare-logon. 

-Uppdatering av allt material sker löpande, säger Dan. Det 
innebär att kostnaderna för omprofileringen kommer att hållas 
på låg nivå.

Under våren har det också dotterbolag slagits samman (se artiklar 
på annan plats i tidningen) för att göra koncernen mer homogen. 
Arbetet fortsätter och nu utreds också möjligheterna att namnändra 
Bantåg till något mer ”Railcare-aktigt”.

-Vi kommer fortsättningsvis mer att betona våra affärsområden 
för att ge en tydlig bild av verksamheten och vårt erbjudande till 
kunderna.

 
 
Så här ser Railcares organisation ut nu:
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Så här ser Railcares organisation ut 

efter omorganisationen.



Nya i Railcares  
styrelse
”Railcare Group måste bli mer känt”

-Det är spännande och givande att sitta 
i styrelsen för Sveriges enda järnvägsin-
riktade företag som är listat på börsen.
Det tycker styrelseledamoten Anna 
Weiner Jiffer och får medhåll av styrelse-
ordförande Pether Wallin.
-Railcare Group har häftiga ambitioner, 
stor innovations- och entreprenörs-
förmåga och en ovanligt prestigelös 
företagsanda.

Pether Wallin lockades med i Railcare 
Groups styrelse i våras. 2003 träffade han 
Railcare Groups Michael Marklund på 
järnvägsmässan Nordic Rail.

-Vi blev båda jätteförvånade! Jag kände 
Micke sedan min tid på Volvo när han 
ingick i Sunnanås utbildningsteam, som 
vi då anlitade. Men ingen av oss kände 
till att vi båda numera arbetar inom järn-
vägsbranschen. Vi fortsatte att hålla 
kontakt och när jag fick frågan att gå in i 
styrelsen kändes det mycket intressant att 
få vara med i Railcare Groups fusion av en 
oäkta koncern. Jag hade precis varit med 
om nästan det motsatta, att dela upp en 
verksamhet i mindre, mer kundrelaterade 
enheter. Olika strukturer, men samma fo-
kus: att bli en ännu mer intressant partner 
för sina kunder.

Mer rätt än väntat

Pether, som idag är VD för EuroMaint AB 
(underhållskoncern inom tåg, maskin och 
industri som omsatte drygt 2 miljarder år 
2007), hjälpte sedan till med rekryteringen 
av Anna Weiner Jiffer.

-Vi sökte efter en duktig tjej med erfa-
renhet från börsbolag, berättar Pether. Jag 
kunde inte ana hur rätt det skulle bli...

-Nej, han hade ingen aning om att jag 
under min studietid på Chalmers gjorde 
specialarbete om järnvägsdrift och under-
håll på uppdrag av Banverket, så jag var 
faktiskt redan relativt väl insatt i frågorna, 
skrattar Anna.

Som nya styrelsemedlemmar fick de un-
der fjolåret vara med om Railcare Groups 
listning på Aktietorget.

Göra Railcare känt

-Det gick jättebra, tycker båda två. Det 
är nu bland annat vår roll i styrelsen att 
verka för att sätta Railcare på kartan och 
då krävs det att vi lyckas skapa ett samlat 
varumärke. 

-Målet är att Railcare Groups omsätt-
ning ska fördubblas på tre år och det är ett 
fullt realistiskt mål. Sverige som marknad 
räcker gott som underlag för detta, men 
om tillfälle ges ska vi förstås inte tacka nej 
till möjligheter utomlands också.

Finns det då inga hinder?

-Ja, det skulle eventuellt vara problemen 
att få tag flera kompetenta medarbetare, 
menar Anna. Det kommer absolut att 
behövas många fler och det är totalt sett 
brist på järnvägskunnigt folk. Här gäller 
det att Railcare Group ska framstå som en 
attraktiv arbetsgivare och det intryck jag 
har bådar gott. Jag har aldrig träffat på ett 
företag med mer prestigelös företagsanda, 
här får alla komma till tals och alla goda 
idéer tillåts komma fram.

Fotnot: I Railcare Groups styrelse in-
går Roger Sjögren, Ulf Marklund, Dan 
Magnusson, Anna Weiner Jiffer, Lennart 
Almström och styrelseordförande Pether 
Wallin.

Kort om Anna Weiner Jiffer

Född: 1971

Bakgrund: Civilingenjörsexamen från 
Chalmers tekniska högskola i Göteborg. 
Verkar inom det privatägda bolaget Seren-
dipity AB som bedriver konsultverksamhet 
inom affärsutveckling, bolagsbyggande, 
finansiering och ledarskap. Weiner Jiffer 
har tidigare innehaft positionen som VD 
i Ellen AB, i vilket hon också är med-
grundare.

Bor: På ”baksidan” i Stockholm.

Fritiden: Dykning, skidåkning och segling, 
har precis tagit skepparexamen.

Mer: Ellen AB är också ett börsbolag med 
verksamhet inom utveckling/marknadsfö-
ring av produkter för kvinnors hälsa, bl a 
tamponger med mjölksyrabakterier. Styrel-
seledamot i Kungsleden AB (fastigheter), 
Modul1Data (IT-konsult), Ellen AB.
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Kort om Pether Wallin

Född: 1956 

Bakgrund: Pether Wallin har en civilin-
genjörsexamen från Chalmers tekniska 
högskola. Wallin är VD för EuroMaint AB 
och med lång bakgrund inom tåg- och bil-
industri med tidigare ledande befattningar 
inom OmniNova Vehicle AB och Volvo 
Personvagnar AB.

Bor: I Göteborg, veckopendlar (oftast med 
tåg) till Stockholm.

Fritiden: Moderat golfare (Hcp 26), resor, 
skidåkning och motion.

Mer: Är inte själv ansvarig för bokstaven H 
i sitt förnamn. Heter så sedan födseln.



Monica ny chef på IM Consulting
Från försäkringsbranschen och egen företa-

gare/hudterapeut till chef över en konsult-
företag i järnvägsbranschen. Steget kan ty-
ckas långt, men Monica Sandsten har gjort 

denna resa och har värdefulla erfarenheter av 
sin bakgrund nu när hon blir chef över Rail-
care Groups sammanslagna konsultföretag 
bestående av IM Consulting och Eurovac.

-Det känns väldigt spännande och jag ser fram 
emot nya utmaningar, säger hon.

IM Consulting 
Kristoffer Barrelöv 
Konsult 
Luleå

Railcare 
Krister Alnqvist 
Bantekniker  
Arjeplog

Railcare 
Anders Bergstedt 
Bantekniker 
Arvidsjaur

Railcare 
Nicholas Dahlborg 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Roland Englund 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Jörgen Ljung 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Daniel Nordlund 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Jonas Omma 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Per Westerberg 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Magnus Karlsson 
Maskinförare  
Skellefteå

Railcare Danmark AS  
Uffe Mörch Pedersen 
Verksamhetsledare 
Helsingör

Railcare Danmark AS  
Brian Petersen 
Lokförare 
Helsingör

Railcare Bantåg 
Göran Granström  
Lokförare 
Arvidsjaur

Railcare Bantåg 
Lena Näsström  
Lokförare 
Storuman

Railcare Bantåg 
Roger Bergström  
Lokförare 
Boden

Efter ett antal år i Stockholm beslutade sig 
Monica med familj att flytta hem till Luleå. 
Monica utbildade sig till projektingenjör 
på Luleå Tekniska Universitet och fick tips 
om vidareutbildningen med järnvägsin-
riktning på IM Consulting. Efter avslutad 
utbildning blev hon erbjuden jobb på IM 
Consulting för tre år sedan. Sedan dess 
har hon arbetat som konsult, bl a som 
biträdande utredningsledare för Norrboth-
niabanan på uppdrag av Banverket.
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Monica Sandsten



Monica ny chef på IM Consulting

Railcare 
Benny Granström 
Arbetsledare  
Arvidsjaur

Railcare 
Rickard Johansson 
Bantekniker  
Arvidsjaur 

Railcare 
Robert Holmström 
Bantekniker  
Luleå

Railcare 
Ingemar Johansson 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Bo Lindberg 
Bantekniker  
Arvidsjaur

Railcare 
Lorentz Rydén 
Maskinförare  
Skellefteå

Railcare 
Jonny Granlund  
Affärsenhetschef  
Entreprenad, Eskilstuna

Railcare Bantåg 
Ulf Norlén  
Maskinansvarig 
Östersund

Railcare Bantåg 
Stefan Karlsson  
Produktionsansvarig 
Östersund

Railcare Bantåg 
Stefan Mattisson  
Lokförare 
Boden

Railcare Danmark AS   
Jane Aagaard 
Lokförare 
Helsingör

Personalansvar

-I min nya roll kommer jag att förutom 
mina tidigare arbetsuppgifter även att ha 
personalansvar och arbeta mer med att att 
dra in uppdrag till IM Consulting, säger 
Monica Sandsten.

Det blir totalt 11 personer, inklusive 
Eurovacs personal som numera ingår som 
en del i IM Consulting. IM Consulting 
kommer att fortsätta med sin verksamhet: 
konsulting (t ex byggledning, projektering 

och utredning) på uppdrag av järnvägs-
branschen, dels Banverket, dels olika 
entreprenörer. Eurovac blir kvar som varu-
märke och kommer även fortsättningsvis 
att erbjuda tjänster och utbildning inom 
områdena miljö, säkerhet och fordon. 
Geografiskt kommer IM Consulting att 
verka med Luleå som utgångspunkt, men 
med huvudsakligen norra Sverige som 
marknad. Som tidigare kommer Eurovac 
att arbeta över hela landet.

27 nya ansikten  
i Railcare Group
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Fler konsulter behövs

-Våra fördelar är hög kompetens och 
flexibilitet. Jag räknar också med att vi 
ska bli några fler konsulter inom kort. 
Det är många stora järnvägsprojekt på 
gång och trenden är också att järnvägs-
projekten tar allt längre tid, bl a på den 
allt större fokuseringen på säkerhet och 
miljö. Därför behövs fler konsulttimmar 
i varje projekt. 

Alla anställda inom Three T kommer att presenteras  
i ett senare nummer av Railcarenytt.Railcare Danmark AS   

Kim Aagaard 
Lokförare 
Helsingör



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:  
www.gemreklam.com - 4365 -08

Railcarenytt är en tidning som sedan 1997 
skickats till Railcare Groups kunder en gång 
per år. Tack vare lisningen på Aktietorget 
under hösten 2007 har vi fått ca 1300 nya 
intressenter som vi vill hälsa välkomna som 
nya läsare av Railcarenytt. Total upplaga år 
2008 är ca 3000 ex. 

Välkommen även till nya läsare inom finans-
marknaden, press, leverantörer, m fl, som 
återfinns numera på vår utskickslista. 

Känner du till någon som vill ha Railcare-
nytt? Eller vill du själv ha ett eget exemplar i 
fortsättningen? Välkommen att skicka namn, 
företag och adress till sanna@railcare.se så 
ordnar hon det!

Den som är intresserad av tidigare nummer 
och följa den historiska utvecklingen kan gå 
in på Railcare Groups hemsida där de finns i 
pdf-format. 

Välkommen 
alla nya  
läsare!

Banarbete på järnväg i Danmark. 

Railcare Danmark har haft en 

mycket positiv utveckling den 

senaste tiden.


