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Ett tydligare
Railcare Två nya lok!
För oss själva har allt varit glasklart och allt har hängt ihop 
– men av andra har Railcare ibland upplevts som en spretig 
koncern med egentligen bara järnvägen som minsta gemen-
samma nämnare. Med detta i åtanke har vi under början av 
2009 beslutat göra flera förändringar som ska göra oss till en 
ännu attraktivare koncern för kunder, aktieägare och andra 
intressenter. Det här kan du läsa om i detta nummer av Rail-
carenytt.

Målet med förändringarna är att koncentrera oss på vad vi 
är allra bäst på: innovativa lösningar för entreprenader och 
transporter på järnväg. Samtidigt förbereder vi oss för ytterli-
gare expansion och har till exempel förstärkt ledningen inom 
affärsområde Entreprenad. Vi ska vara med och ta en allt större 
bit av investeringskakan nu när stora satsningar på infrastruktur 
aviseras och realiseras.

Kan man skriva en ledare i dagsläget utan att beröra kon-
junkturläget? Knappast. Självklart kommer den globala 
lågkonjunkturen att märkas även i järnvägsbranschen och i 
förlängningen också beröra Railcare. Men det finns starka 
motkrafter. Järnvägen måste rustas upp, både i Sverige och 
utomlands, och här finns en långsiktighet som på något sätt 
står över konjunktursvängningarna. Investeringar krävs för 
att klara dagens belastning på spåren, men framför allt för att 
klara en ökad belastning när det vänder och godsmängderna 
ökar igen. Det finns heller inget som talar emot trenden att 
allt fler företag av miljöskäl ser järnvägstransporter som ett allt 
attraktivare alternativ.

Hittills har året börjar mycket lovande. Ett nära samarbete med 
både etablerade och nya aktörer inom järnvägsentreprenad leder 
till allt fler förfrågningar och uppdrag. Vår egen utveckling av 
metoder och kompetens går vidare. Vi ser – trots allt – mycket 
postitivt på framtiden. Ett ännu vassare och tydligare Railcare 
har framtiden för sig! 

Dan Magnusson 
VD, Railcare

LEDARE

Lok är sannerligen ingen slit-och-
släng-vara. Många av de lok som tra-
fikerar Sveriges järnvägsnät är från 
1950-talet. Förra gången en svensk 
operatör investerade i fabriksnya lok 
var 1987, då till X2000!
Railcare – som vanligt lite eljest –  
investerar nu i två sprillans nya lok.
– Kapacitet, arbetsmiljö, miljötän-
kande och ekonomi, allt har vägts in 
i denna 75-miljonersinvestering, för-
klarar VD Dan Magnusson.

” Första nya  
 loken i Sverige  
 sedan 1987”

Railcare investerar i två helt nya lok för att öka kapac-
iteten. Fr v Jonny Granlund, Per Nilsson, Tomas Säter-
berg, Ulf Marklund, Sanna Lundgren och Dan Magnusson.

J
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Två nya lok!
Fakta om loken

Modell: Euro 4000,  
dieseldrift

Tillverkare: Vossloh Euro 
Locomotives, Spanien

Dragkraft: 1800 ton

Beräknat antal mil/år:  
12 000 

Beräknad livslängd: 30 år

Miljö: Klarar europeiska mil-
jökrav, t ex elekronisk bräns-
leinsprutning

Railcarespecial: Modernt 
hjulslirsystem för driftsä-
kerhet vid is och lövhalka, 
extra hyttisolering och extra 
nödvärme, förstärkt snöplog, 
rörsystem, skivbromsar och 
luftintag anpassat för sträng 
kyla.

Bakgrunden till satsningen är förstås den 
snabba utvecklingen av Railcares affärs-
område Transporter. Allt fler aktörer ser 
järnväg som ett intressant transportalter-
nativ och även Railcares entreprenad är ett 
växande område. För att klara efterfrågan 
behövde Railcare alltså fler lok.

Från Spanien
Trots lågkonjunktur och global eko-
nomisk kris lyckades alltså den relativt 
lilla operatören Railcare genomdriva 
denna stora investering. Loken i fråga är 
tillverkade i Spanien, men är utvecklade 
i samarbete med amerikanska EMD, 
ett företag som levererat ca 70 000 lok 
sedan 1936. 
Av dessa är 60 procent fortfarande i 
drift! Omfattande modifieringar har 
också gjorts för att anpassa de nya loken 

till svenskt klimat, de ska nu klara  -40 
grader samt snö och is.

Starka och miljövänliga
Säljaren Ulf Gustafsson på Tågab i  
Kristinehamn framhåller lokens styrka 
och energiekonomi.

– Det kan dra 30 procent mer än motsva-
rande äldre lok och är 20 procent bränsle-
snålare. Tack vare att loket är modernt och 
driftsäkert ska Railcare kunna garantera 
driftsäkra transporter. Från mitten av 
april ska loken vara i trafik och Railcares 
lokförare utbildade på sina nya lok.

– Det är mycket att lära sig, säger Ulf. 
Jämfört med de lok de är vana vid är 
det som att gå från en bondtraktor till 
en BMW!

J



Mycket all lära med 
nya säkerhets- 
föreskrifter
Banverket har tagit fram nya säkerhetsföreskrifter. Från och med 
juni gäller de nya Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter (JTF).

Under början av 2009 har Railcares perso-
nal drillats i de nya trafikföreskrifterna. 

Det är omfattande förändringar och 
mycket att lära sig. Bland annat införs 
ny vokabulär och det är alltid knepigt att 
lära om sig. Till exempel heter blankett 
S2 numera arbetsplan och en driftplats 
ersätter begreppet station. 

Nationellt och internationellt 
Målet med de nya trafikföreskrifterna 
är att fastställa nationella regler som ska 
öka den totala säkerheten både för dem 
som arbetar vid och på spåret samt för 
tågtrafiken i stort. De nya föreskrifterna 

är också anpassade efter internationella 
regler. Man har ansträngt sig för att allt 
ska bli anpassat till dagens krav, till den 
avreglerade tågmarknaden samt vara pe-
dagogiskt och tydligt.

Det gäller inte minst det interaktiva 
utbildningsmaterialet som finns på Ban-
verkets webplats, sök på Banportalen och 
Säkerhet. Den som är sugen på att lära sig 
mer om JTF kan faktiskt gå in där och gå 
igenom utbildningsstegen, svara på frågor 
och få dem rättade, osv. 
 

Lycka till! 

”Det är omfattande föränd-
ringar och mycket att lära 
sig. Bland annat införs ny 
vokabulär och det är alltid 
knepigt att lära om sig...”

Nu sjösätter affärsområde-
Entreprenad sin nya organi-
sation.

– Idén är att koppla ett bätt-
re grepp på marknaden. Vi 
ska jobba aktivt med kundre-
lationer och erbjuda attrak-
tiva paketlösningar. Samtidigt 
blir våra roller tydligare, sä-
ger affärsenhetschef Jonny 
Granlund.

Förstärkt ledning för

Entreprenad

Omorganisationen innebär att allt 
som har med entreprenad inom 
Sverige att göra kommer att skötas av 
affärsenhet Entreprenad. Det innebär 
att även transporter till både egna och 
andra aktörers entreprenader kommer 
att marknadsföras av Entreprenad. 
Uthyrning av lok, vagnar, lokförare 
och rena transportuppdrag kommer 
som tidigare att utföras av Railcare 
Tåg och Three T. När det gäller en-
treprenadverksamhet i Danmark och 
Norge hyr affärsenhet Entreprenad ut 
resurser till Railcare Export.

Och det verkar som om lednings-
förstärkningen inom affärsområde 
Entreprenad kommer i rättan tid.

– Det ser väldigt bra ut och vi är i prin-
cip uppbokade fram till halvårsskiftet, 
säger Jonny. Dessutom har vi många 
förfrågningar för resten av året. När 
konjunkturen går neråt satsar man 
på infrastruktur och det har vi börjat 
känna av. Nu gäller det att se till att 
vi kan uppfylla kundernas önskemål 
även under resten av året. 

4 RAILCARENYTT No. 1 2009

Nya säkerhetsföreskrifter för järnvägen införs i Sverige från den 1 juni. 
Railcare har medverkat vid framtagningen av de nya reglerna.



Förstärkt ledning för

Entreprenad
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En förstärkning till Jonny när det gäller att arbeta 
med anbud. Magnus kommer också att driva mindre 
BEST-entreprenader där han står för projektledning 
av Railcares Ban, El, 
Signal och Tele-folk. Magnus har tidigare arbetat 
på Banverket och som fristående konsult.

NYANSTÄLLD
Magnus Sjöberg

En operatör som nu blir arbetsledare 
och kommer att ansvara för att driva 
entreprenader på plats.

Jobbar med införsäljning av kompletta entreprenader där 
även transport, dvs lok och vagnar, ingår. Det kan t ex 
handla om byte av slipers där även lastning, transport till 
arbetsstället och lossning ingår.

NYTT JOBB
Per Nilsson 

Har tidigare arbetat mycket i Danmark, nu ansvarar 
han för entreprenader med Railcares vakuummaskiner. 
Det innebär allt från kundkontakt, via daglig styrning 
och genomförande till underhåll av maskinerna.

AFFÄRSOMRÅDE-SCHEF
Jonny Granlund

Med de nya starka korten kommer 
Jonny att få mer tid över till att jobba 
långsiktigt med att utveckla Railcares 
affärer och bygga relationer med kunder. 

NYTT JOBB
Stefan Larsson

NYTT JOBB
Johan Lundmark



  Omvänd split - 200 blir 1

Railcare genomför nu en s k omvänd split 
som innebär att 200 aktier slås samman 
till en. Varje Railcare-aktie blir alltså 200 
gånger mer värd. Orsaken till föränd-
ringen är att många har ansett att värdet 
på varje aktie varit för lågt och att det 
hämmat handeln i Railcareaktierna. 

Förändringen godkändes vid Railcares 
extra bolagsstämma och själva samman-
slagningen av aktierna genomförs den 
21 april 2009. För aktieägarna innebär 
förändringen inget annat än att antalet 
aktier blir färre. Summan av det totala 
innehavet och den procentuella andelen 
av Railcares aktier blir detsamma. 

  Kalenderår

Railcare kommer i fortsättningen att ha 
kalenderår som bokslutsår. Det innebär 
att kommande bokslutsår kommer att 
omfatta åtta månader i stället för tolv. 
Det nuvarande bokslutsåret 2008-2009 
avslutas den 30 april. Det första kalender-
bokslutet med åtta månader löper fram till 
091231 och det första hela kalenderbok-
slutsåret blir alltså 2010. 

Anledningen till att Railcare har haft 
brutet räkenskapsår är att det har varit 
anpassat till verksamheten där en ny sä-
song för investeringar och entreprenader 
inleds på försommaren. Detta överges nu 
p g a praktiska skäl och för att stämma 
överens med den bokslutspraxis som 
gäller för andra företag som är listade på 
Aktietorget. 

  Railcare annonserar i DI

I fortsättningen kommer Railcare att an-
nonsera om kallelser till bolagsstämmor i 
Dagens Industri. Hittills har annonsering 
gjorts i Svenska Dagbladet. Bytet av an-
nonsorgan uppges ske för att Dagens 
Industri har en bättre, mer rikstäckande 
spridning. 

  Bantåg blev Railcare Tåg

Bantåg Nordic AB har blivit Railcare Tåg 
AB. Det är ett led i samordningen mellan 
Railcareföretagen och viljan att synas utåt 
som ett starkt och samlat varumärke.
Railcare Tåg kommer, liksom de flesta 
Railcare-bolagen, att marknadsföra sig 
under Railcare-logo i framtiden. 

AKTIENYTT & NOTISER



Håkan ny  
affärscontroller
En visionär ekonom
– Första gången jag kom i kontakt med Railcare var som revisorsassistent 
på 1990-talet. När jag nu kommit tillbaka som anställd kommer jag till ett 
helt annat bolag. Jag är verkligen förvånad över den snabba utvecklingen!
Håkan Pettersson är Railcares nya affärscontroller, en ny funktion på Rail-
care med inriktning på att utveckla Railcares ekonomiska rapportering och 
relationerna med börsmarknaden.

– Det känns verkligen bra att få vara med i en framtidsbransch med sikte 
på både tillväxt och lönsamhet, säger han. Jag har fått Skellefteås bästa 
ekonomjobb!

Kort om Håkan Pettersson

Ålder: 44 år 

Familj:  fru och två döttrar

Tidigare arbetserfarenhet:  re-
visor, ekonomichef, platschef på 
Specma Components, koncern-
controller för Treac

Erfarenhet av järnvägsbran-
schen:  har åkt tåg sammanlagt 
fyra (!) gånger

Fritiden: har precis slutat som 
fotbollstränare för dotterns 
flicklag efter tio år, får nu mer 
tid över för golf 

Karaktärsdrag:  är en ”rotare”, 
har vuxit upp och arbetat i Skel-
lefteå hela sitt liv
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Håkan blir en förstärkning av Railcares 
ekonomiavdelning, vilket innebär att en 
del jobb som tidigare lagts utanför huset 
numera kommer att skötas internt. Dess-
utom kommer han att ha nära samarbete 
med vd Dan Magnusson i olika frågor, t ex 
ekonomisk rapportering. De båda är också 
adjungerade i Railcares styrelse.

– Vi är mycket nöjda över att ha lyckats 
rekrytera en person som både har den 
kompetens vi sökte och dessutom en 
person som passar väl in i gänget, säger 
Dan. Håkan är en människa som förutom 
att han är duktig med siffor också är en 
visionär.
 

Ovanlig ekonom
– Ja, jag är kanske en lite ovanlig ekonom, 
tror Håkan. Jag är mest road av själva af-
färerna, branschen och framtidsfrågorna. 
På mitt tidigare jobb kom jag lite för långt 
från det operativa. Nu får jag vara med 
i beslutsprocessen och får ett tydligare 
sammanhang mellan vad som händer 
och hur det påverkar det ekonomiska 
resultatet.

Vad är då ditt intryck efter en tid som 
anställd på Railcare? 

– Railcare är ett företag med stor öppen-
het där alla lyssnar på alla utan prestige. 
Man märker tydligt den entreprenörsanda 
och yrkesstolthet som finns. Alla vill göra 
något bra av Railcare.

Något som du blivit förvånad inför? 

– Det är oerhört höga investeringskost-
nader i maskiner och utrustning för 
järnvägen. Men å andra sidan använder 
man grejorna länge, det är ju inte ovanligt 
med lok från 1950-talet som fortfarande 
är i bruk!

Vad tror du om Railcares framtid? 

– Det finns stora förutsättningar för till-
växt inom främst transport och entrepre-
nad. Att så många söker samarbete med 
oss visar att vi ligger bra till inom vår nisch 
och att vår kompetens är efterfrågad. För-
utom egen tillväxt kommer förvärv också 
att vara en viktig del i Railcares framtida 
utveckling. Jag tycker det ser ljust ut! 

En ekonom med visioner. Det är Håkan Pettersson,  
Railcares nya affärskontroller.



upp. Dessutom slipper man dras med i det 
smågnäll som kan uppstå när man hela 
tiden jobbar på samma ställe. Det bästa är 
när man varit på ett ställe och dom gärna 
vill att man ska komma tillbaka. Och det 
händer ganska ofta...

Järnvägspussel
De engagerade lokförarna är förstås ett 
av Three T:s viktiga säljargument. Andra 
är tillgång till lämpliga lok och vagnar 
och här har man ett nära samarbete med 
Railcare Tåg.

Det är ett evigt pusslande för Tomas och 
hans produktionsplanerare Lars Filips-

När vi en vinterdag besöker Three T:s 
kontor i Långsele är det ganska lugnt 
och stilla. På plats är lokförarna Christer 
Sjöstrand och Sören Edler som arbetar 
med diverse underhållsjobb på de lok och 
vagnar som finns inne.Tomas Säterberg 
är vanligtvis lokaliserad i Sundsvall och 
kommer på besök.

– Egentligen skulle väl inte ens vi vara på 
plats, säger Christer och Sören. Det bästa 
är förstås när alla är ute på jobb.

Uppdrag från Norge
Three T:s lokförare hyrs ut för kortare och 
längre uppdrag över hela Sverige. Även 

Norge är en viktig marknad. 

–Jag trivs jättebra i Norge, säger Christer. 
På nyårsafton fick jag faktiskt fler sms från 
kompisar där än från Sverige!

Mångsidiga lokförare
 Både Christer och Sören har tidigare varit 
”vanliga” lokförare men trivs bättre som 
uthyrda lokförare

– Vi känner ett ökat ansvar och man är 
extra mån om att göra ett bra jobb. För oss 
blir jobbet något mer än bara att köra tåg. 
Vi får hela tiden vara måna om företagets 
goodwill och ta itu med allt som dyker 
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Lok, vagnar 
& personal

Tack vare sin tämligen unika verksamhet har Three T egentligen inga större konkurrenter. 
– Vi hyr ut lok, vagnar och personal, ungefär som ett Manpower på järnvägen, berättar 
Tomas Säterberg, affärsområdeschef för Transport inom Railcare. 
Under fjolåret köpte Railcare Three T och verksamheten integrerades i koncernen. 
– Som del i Railcare får vi större kontaktyta och kan också samordna verksamheterna 
med Railcare Tåg. Det känns tryggt för framtiden.



son och Stefan Karlsson för att se till att 
rätt lok, rätt vagnar och rätt förare finns 
tillgängliga för de olika uppdragen.

– En annan är våra enkla och smidiga 
avtal. Det ska förstås vara korrekt och 
kopplat till alla viktiga dokument som 
våra kunder har, men vårt avtal med 
kunden ska vara så lite byråkratiskt som 
möjligt, säger Tomas Säterberg.

Mogen framtidsbransch
Alla som åkt tåg till eller från norra 
Sverige har passerat Långsele. Det är en 
järnvägsknutpunkt där både passagerare, 
framför allt mängder av gods passerar 
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Three T i korthet

Startår  2003 
Antal anställda  15 
Antal lok 3 
Antal lokomotorer 5  
Antal vagnar 60 
Omsättning 2008 25 MSEK

varje dygn. Three T:s kontor ligger i 
anslutning till tågstationen och där finns 
också ett lokstall byggt i rött tegel i en 
stil som påminner om förra sekelskiftet. 
Inne i lokstallet står lok uppradade för 
översyn och reparation. Allt andas tradi-
tion och rejäl ingenjörskonst. Trots det 
lite gammaldags intrycket är det här en 
framtidsbransch.

– Ja, inte minst i lågkonjunktur har vi 
riktigt bra förutsättningar eftersom anslag 
till järnvägsinvesteringar ökar under 
dessa perioder, menar Tomas. Dessutom 
är det allt fler företag som ser över sina 
transporter ur både ekonomiskt och mil-

jömässig synvinkel och då är järnvägen 
ett mycket konkurrenskraftigt alternativ 
för framtiden. 

Three T har en av sina knytpunkter med kontor i Långsele.

P
är

-B
ru

no
 P

er
ss

o
n,

 e
n 

av
 m

ed
ar

b
et

ar
na

 p
å 

T
hr

ee
 T

. 
I 
b
ak

gr
un

d
en

 s
yn

s 
R

A
3
.

To
m

as
 S

ät
er

b
er

g 
är

 a
ff
är

so
m

rå
d
es

ch
ef

  
fö

r 
Tr

an
sp

o
rt

.



Railcare på slak lina när 
norska trummor renoverades

Railcare antog hösten 2008 en riktig utmaning. Vår 
metod för trumrenovering är känd för att vara snabb, 
effektiv och för att den kan utföras även när det är 
trafik på spåret. Den här gången handlade det om 
Ofotbanan i Norge där det var bergvägg på ena sidan 
spåret och brant slänt på den andra. Minimalt med 
plats för utrustningen alltså.
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– Emil Burén på Railcare Lining blev 
lite tyst när jag sa att det inte var tal om 
några två meters fri arbetsyta på vardera 
sidan av spåret, berättar Knut Karlsen, 
projektansvarig på Jernbaneverket.

Knut känner sig som en Railcare Lining-
pionjär i Norge. För några år sedan ingick 
han i en delegation från Jernbaneverket 
som studerade en demonstration av en 
Railcare Lining-trumrenovering i Ki-
runa. Han insåg snabbt möjligheterna 
och fördelarna för norsk del, men det 

tog en tid innan det blev dags att testa på 
riktigt. I september renoverade Railcare 
Lining sina två första norska trummor 
på Ofotbanan.

Tog två dagar
Trots att det var trångt och besvärligt gick 
arbetet galant. Efter två dagar var de båda 
trummorna renoverade med ny insida av 
glasfiber.

– Helt greit, nu till sommaren ska vi se hur 
det hela har klarat vintern, berättar Knut. 

Jag tror säkert att det blir aktuellt med 
fler Railcare Lining-trummor i Norge. 
Jag har faktiskt precis pratat med en kol-
lega från Tröndelag som var intresserad 
av metoden.

– Vi har ca 4000 km spår i Norge och 
större delen byggdes i slutet på 1800-talet 
med trummor av sten. Många av dessa 
måste snart åtgärdas och jag och mina 
kollegor kämpar hårt för att förklara att 
det är mer ekonomiskt att göra det några 
år innan de kollapsar! 

Trumarbeten i Norge var en riktig utmaning 
för Railcare.



Pensionerad  
järnvägsentreprenör 
med ”stort öra”

Ingvar Majlöv, snart 63 år och en av svensk järn-
vägs verkliga förgrundsfigurer på entreprenadsidan, 
har gått i pension. Järnvägskarriären inleddes när 
han anställdes som arbetsledare på SJ i Boden 
1986. Men det var nära att den hade blivit väldigt 
kort.

– Efter två månader hade jag tänkt säga upp mig, 
jag tyckte att det var alldeles för lite att göra...

”Räddningen” blev ett uppdrag som 
ansvarig för spårbyte i Gällivare med 
arbetsledning av 64 man. Där var det 
full rulle och det visade sig att järnvägs-
entreprenader, sedermera på Banverket, 
verkligen var Ingvars ”grej”. Under många 
entreprenader lärde han känna Railcare 
och 1996 blev han anställd vid det då lilla 
företaget med 10-12 anställda.

– På den tiden var jag faktiskt arbetsledare 
för ägarna av företaget Ulf och Leif som 
var operatörer på vakuumsugarna. Det var 
lite annorlunda, men det 
fungerade mycket bra.

Ingvar är en människa 
som gärna engagerar sig 
och ofta får förtroende-
uppdrag. Han drog igång 
järnvägsentreprenörernas 
branschförening, idag med 
närmare 40 medlems-
företag. Han har varit 
ordförande i Banverkets 
kommitté som arbetat med 
personcertifiering på järn-
väg (JP) och mycket annat. 
Men först och främst har 
han förstås varit ansvarig för många av 
Railcares entreprenader genom åren. 

– Jag tycker det är viktigt att ha ett stort öra. 
Jag lyssnar gärna på folk och är noga med att 
ska bli en teamkänsla i gruppen. Viktigt är 
också att bo bra när man ligger ute på jobb 
och att göra roliga saker tillsammans. 

Mest mininesvärda entreprenaden  
under karriären?

– Spårbyte på Malmbanan. Roligt både 
att vara hemma – jag är uppväxt i Ki-
runa – och att jobbet gick så bra även 
ekonomiskt.

Vad tror du om framtiden på  
järnvägen?

– Jag hoppas verkligen på Norrbot-
niabanan, den behövs. Däremot är jag 

tveksam till bolagisering 
av Banverket. 

...och Railcares framtid?

– Mycket spännande. 
Roligt att se att de unga 
som kommer är lika pigga 
och alerta som jag var en 
gång...Viktigt är dock 
att se till att man hela 
tiden lyfter kompetensen, 
t ex inom kombinationen 
järnvägskunnande och 
ekonomi.

...din egen framtid?

– Jag har tänkt klippa banden till järn-
vägsbranschen helt. Visst har man väl 
ett annat liv? Jag ska jobba med huset i 
Boden, hjälpa sonen i hans företag och 
kanske engagera mig i föreningslivet 
igen. Min stora passion är handboll! 

Nya ansikten  
per affärs- 
område

Magnus Sjöberg 
Entreprenad

Maria Lindgren 
Entreprenad

Håkan Johansson 
Export

Håkan Pettersson 
Moderbolaget

Erland Backman 
Entreprenad

Kjell Lundqvist 
Transport

Ulf Norlén 
Transport

PERSONALNYTT



– När Railcare övertog Bantåg (numera Railcare Tåg) föll 
alla bitar på plats. Idag är Railcare det enda renodlade 
entreprenadtransportföretaget. Det säger Christer Selin, 
marknadschef på VolkerWeiss Nordic AB, en ny entrepre-
nadaktör på den svenska marknaden och en av Railcares 
största kunder under 2008.

– Railcare har förare som förstår sig på entreprenader,  
de är flexibla och alltid beredda att hjälpa till.

”Railcare – en komplett leverantör    
 av entreprenadtransporter”

Konsulterna mot nya mål!
– Vi är övertygade om att konsultsidan får bättre förutsättningar att 
utvecklas i egen regi, säger vd Michael Marklund. Orsaken till att 
konsulterna läggs utanför Railcare-koncernen är att Railcare skall 
koncentrera sin kärnverksamhet till entreprenader och transporter. 
En annan fördel är att konsulterna inte kommer att hamna i jävsi-
tuationer, där tidigare Railcare skulle ha kunnat vara entreprenör 
i samma projekt. Dessutom kan vi förädla tjänster inom Tillstånd, 
Säkerhet och Miljö och sälja dessa till hela järnvägsbranschen.
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Christer Selin,  
VolkerWeiss Nordic AB

Det nya företaget heter Atumo AB, vilket 
betyder ”hjälp, stöd, verifiering”. Nordisk 
Spårsäkerhet AB med specialister på till-
ståndsprövningar för järnväg blir en ny 
del i företaget. Den verksamheten blir ett 
mycket bra komplement till övrig verk-
samhet. Personalen är utspridd över hela 
Sverige men största delen av 13 personer 
finns i Luleå, men även Skellefteå och 
Borlänge blir nav för verksamheten. 

Som nytt företag år 2007 fick Volker-
Weiss en flygande start i samband med 
jätteuppdraget med spårbyte på sträckan 
Kiruna-Riksgränsen. Railcare har stått för 
all logistik i samband med detta uppdrag 
som avslutas om ett år. Ett lyckosamt sam-
arbete som även uppmärksammats av FIA 
(Förnyelse Inom Anläggningsbranschen) 
som nominerat entreprenaden till FIA:s 
kvalitetspris 08. 

– Våra huvudägare är mycket stolta över 
projektet och har ett stort engagemang, 
berättar Christer.
 
Slipers och spår
Slipersbyten, spårbyten, el- och signal-
jobb är typexempel på entreprenader 
där VolkerWeiss gärna ser Railcare som 
underentreprenör.

– Det är så enkelt att ringa till Jonny 
Granlund på Railcare. Vi har en öppen 
dialog med fokus på att göra ett riktigt 
bra jobb samtidigt som vi båda ska tjäna 
pengar. 

Railcares medarbetare har lång rutin sam-
tidigt som man är nytänkande i många 
avseenden. Jag måste säga att det är idealt 
för våra behov.

Mycket på gång
Det finns också mycket som talar för 
ännu mer samarbete i framtiden. Chris-
ter sitter nu och räknar på mäng-der av 
entrepenadjobb.

– Vi ska expandera och vi har inga pla-
ner idag på att investera i egna lok eller 
andra maskiner, säger han. Vi kommer 

att använda dels de resurser som finns 
inom koncernen, dels köpa in tjänster 
från underleverantören. 



 VR Track hyr 
 Railcarepersonal

VR Track hyr in 15 personer från Railcare 
med kompetens inom områdena Ban, 
Signal och El. Avtalsperioden gäller från 
mars månad till årets slut.

VR Track är ett finskt bolag i järnvägs-
branschen, som ifjol höstas etablerade 
sig på den svenska marknaden. VR Track 
Sverige har vunnit underhållskontrakt på 
Norra Malmbanan, som avser bandelen 
Gällivare-Kiruna-Riksgränsen och gäller 
fem år framåt. 

 Banproduktion blev 
 Strukton Rail

Strukton Rail är det nya namnen på 
Banproduktion. Företaget erbjuder tota-
lentreprenader inom driftsäkerhet, teknik 
och underhåll av spår- och järnvägsan-
läggningar. 2007 blev Strukton Railinfra 
100-procentiga ägare av Banproduktion. 
Det är en av Europas största järnvägsen-
treprenörer. 

 Prenumerera på  
 information   

För kontinuerlig information om Rail-
care, kvartalsrapporter, m m via internet 
direkt till din e-mail, kontakta Sanna 
Lundgren på Railcare. 
E-mail: sanna.lundgren@railcare.se eller 
via telefon 0910 - 48 00 03. 
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VolkerWeiss Nordic är en av Railcares största kunder.

Kort om VolkerWeiss Nordic AB

Ägs av:  Volker Rail (Vianen, Holland, 
ca 17 000 anställda, oms. ca 50 mil-
jarder) och Leonhard Weiss GmbH & 
KG (Göppingen, Tyskland, ca 2700 
anställda, oms. ca 6 miljarder SEK)
Antal anställda:  8, huvudsakligen  
projektledare
Omsättning 2008:  170 miljoner
Kontor: Sollentuna

Halva personalstyrkan arbetar med 
Infrastrukturprojekt inom järnväg. 
Den andra halvan är specialister inom 
säkerhet, tillstånd, fordonsutbildning, 
miljö, revisioner, ledningssystem och 
dokumenthantering.

– Railcare kommer att vara en viktig 
koncept-kund då vi ska fungera som 
Railcares specialistavdelning och ansvara 
för handläggning av alla dessa frågor. En-
treprenörer och operatörer på järnvägen 
kräver en mycket hög säkerhetsnivå bland 
annat i form av utbildningar, uppfölj-
ningar, revisioner, utredningar, ordning 

på dokument samt sin verksamhetsstyr-
ning. Därför blir vårt företag intressant 
i branschen för nya aktörer på arenan, 
säger Michael.

Ändrat ägande
Railcare säljer 70 % av konsultbolaget 
till Thomas Brunnberg, Monica Sand-
sten, Sven-Gunnar Krave samt Michael 
Marklund.

– Vi har bedömt att konsultverksamheten 
dels är något för begränsad för att vara ett 
eget affärsområde inom Railcare och inte 
hört till kärnverksamheten, säger Dan 

Magnusson, VD för Railcare. Därför 
tycker vi att det här blev en bra lösning 
och kommer även fortsättningsvis att 
behålla 30 procent av företaget och anlita 
Atumo AB för olika uppdrag.

Ägarna för Atumo AB ser positivt på 
framtiden. Avregleringen av järnvägen 
och fler EU-drivna direktiv och krav 
ställer nya krav på entreprenörer och 
spåroperatörer. 

– Jag är helt övertygad om att behovet 
av våra tjänster ökar och att vi ska kunna 
växa i framtiden, säger Michael. 



Det finns åtminstone två kategorier människor som gillar när det kom-
mer rejält med snö i Stockholm. Barn som vill leka i snön och Railcares 
snöröjarteam. Säsongen 2008-2009 har varit snöfattig i Stockholm. 
Railcares personal är dock alltid beredd på det värsta när det gäller 
snökaos från mitten av december till mitten av mars. Men vad gör de 
om det inte kommer någon snö?

– Vi rensar spårområden och växlar från 
skräp, du kan inte tro vad mycket skräp 
som samlas där, berättar arbetsledare Per 
Nilsson. Det är mest papper, till exempel 
gratistidningar och annat som blåser 
omkring och slutligen fastnar. Om det 
ligger skräp i växlarna kan det frysa fast 
i is och snö och leda till stora problem. 
Om växlarna inte sluter tätt blir det stopp 
i trafiken. Växlarna har uppvärmning som 
ska minska problemen, men inte ens det 
räcker om förhållandena är extrema, t ex 
snöfall i kombination med blåst. 

En annan arbetsuppgift för Railcare är att 
rensa tunnlar från istappar. Sedan blir det 
förstås en del väntetid.

Det kanske låter överdrivet med denna 

beredskap som innebär att tre man finns 
redo dygnet runt under den kalla årstiden, 
men om järnvägsnätet genom Stockholm 
blockeras p g a snö blir konsekvenserna 

enorma. Varje dygn passerar ca 
9000 tåg centralstationen. Det 
finns ca 400 växlar i centrala 
Stockholm. Begränsad fram-
komlighet eller totalt stopp 
innebär omedelbara effekter 
för hela landets tågtrafik.

Railcare har ansvaret från 
centralstationens södra del 
ner mot Södra Station. Där 
står också snösugen, dvs den 
specialmaskin som Railcare 
använder för att suga upp snön 
med hjälp av vakuumteknik. 

Om snödjupet blir 5-7 cm är det dags att 
rycka ut efter beslut från trafikkontrollen. 
I maskinen smälts snön till vatten, en 
fördel både vid transport av snön (vatten 

”Om det ligger skräp i växlarna 
kan det frysa fast i is och snö 
och leda till stora problem. Om 
växlarna inte sluter tätt blir det 
stopp i trafiken...”
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I väntan 
på snö...

Daniel Nordlund, Magnus Olson och Stefan Sam-
uelsson är tre i Railcares snöröjningsteam.



tar mycket mindre plats än snö) och när 
den ska deponeras. I centrala Stockholm 
finns knappt några ytor att lägga upp 
snödepåer. 

Denna säsong är den tredje som Railcare 
finns på plats i Stockholm. Ett annat snö-
röjarteam har denna vinter haft Göteborgs 
centralstation på sitt ansvar. 

När vi träffar Railcare-gänget på Central-
stationen i Stockholm snöar det lite grann, 
men inte tillräckligt för att de ska kallas ut. 
Deras självlysande arbetskläder orsakar en 
del uppmärksamhet när vi vandrar genom 
stan. Det är förstås inte många som tänker 
på alla människor som hela tiden arbetar 
för att kommunikationerna ska flyta så 
problemfritt som möjligt. 

”Om det ligger skräp i växlarna 
kan det frysa fast i is och snö 
och leda till stora problem. Om 
växlarna inte sluter tätt blir det 
stopp i trafiken...”
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Om Railcares snöröjarteam vill ge sig in i rock-
branschen vore väl detta en passande bild till 
konvolutet? Från vänster Stefan Samuelsson, 
Daniel Nordlund, Magnus Olson och arbetsledare 
Per Nilsson.

Spännande utveckling 
för Railcare Export
• Stora investeringar i infrastruktur på den internationella marknaden.
• Fortsatt fokus på miljö.
• Ökat intresse för Railcares metoder och produkter.

Håkan Johansson, ny affärsområdeschef 
för Railcare Export, kan summera ett 
framgångsrikt år på den internationella 
marknaden.

– Visst tar det tid att ta sig in på nya 
marknader med nya metoder och lös-
ningar, men potentialen är enorm och 
här på vårkanten har vi haft fördjupade 
dialoger med flera aktörer, säger han. Helt 
klart märks det att konjunkturen verkar i 
positiv riktning för järnvägsbranschen.

I Danmark har framförallt entreprenad-
transporterna ökat i omfattning, men 
även Railcares entreprenader har haft en 
god utveckling. Förutom Håkan har även 
en ny lokförare, tillika förarutbildare, 
samt en driftschef anställts i Danmark.

– De tillför kompetens och ger oss möj-
lighet att ta på oss och genomföra större 
logistikuppdrag. Förutom de pågående 
infrastrukturinvesteringarna har danska 
staten också beslutat att bygga en fast väg- 
och järnvägsförbindelse på sträckan Röd-

by-Puttgarden. Det kommer att medföra 
ytterligare investeringar i anslutning till 
detta för att höja kvaliteten tillsammans 
med kapaciteten på järnvägsnätet.

Effektiva metoder krävs
Även Storbritannien är en levande 
marknad för Railcare och arbeten har 
där genomförts med svensk personal 
och maskin. Där samarbetar Railcare 
Export med järnvägsentreprenören Sersa 
Group som har specialiserat sig på att 
rationalisera specifika moment i järnvägs-
underhållet. I Europa i stort, men kanske 
särskilt i England, är snabba och effektiva 
metoder för reperation och renovering 
intressant. P g a den intensiva tågtrafiken 
blir tidsintervallen för underhåll ytterst 
begränsade.

När det gäller maskinleveranser i sam-
arbete med Disab Vacuum Technology 
har ytterligare tre maskiner levererats till 
Nordamerika och diskussioner pågår med 
ryska transportministeriet om fortsatta 
leveranser till Ryssland.  

Danmark är en ständigt växande marknad för Railcare. Nya stora 
projekt gör att chansen till fortsatt expansion är mycket god.
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Delägarskap i Norge ger 
snabbare expansion
”Nästan som ett norskt Rail-

care”. Så vill Heimon Winkel-

man, VD för Grenland Rail A/S 

beteckna kombinationen av sitt 

företag och Miljö o Veiservice 

A/S som är en av Grenland 

Rails delägare. Därför passar 

det perfekt att Railcare nu blivit 

ägare till en tredjedel av Gren-

land Rail.

– Vi räknar med att det ska ge oss en 
snabb etablering i Norge, säger Rail-
cares VD Dan Magnusson. Samtidigt 
kan Grenland Rail och Miljö o Veiser-

vice erbjuda sina tjänster på våra övriga 
marknader.

– Det känns väldigt positivt, säger Hei-
mon. Vår strategi är att ha en grundbe-
läggning med långa kontrakt till privata 
aktörer och sälja resterande kapacitet till 
Jernbaneverket. Investeringarna är stora 
i Norge med kraftig ökning när det gäl-
ler både nyanläggning och underhåll av 
järnvägen för 2009. Vi hoppas att den 
nivån ska ligga fast i flera år framöver. 

Lok och vagnar 
Grenland Rail är ett bolag som f n för-
fogar över två lok och ett antal vagnar. 
Företaget utgår från Skien där man också 
har verkstadslokaler tillsammans med 

Miljö o Veiservice. De bedriver också 
konsultverksamhet avseende godkän-
nande av arbetsfordon, både nya och 
ombyggda. Miljö o Veiservice har bl a två 
vakuumsugar och ytterligare utrustning 
för järnvägsentreprenader. Förutom 
samarbete när det gäller transporter, 
med t ex Three T i Railcarekoncernen, 
och möjlighet att utnyttja Railcares tra-
fikeringstillstånd i Norge, ser Heimon 
Winkelmann andra utvecklingsmöjlig-
heter i Norge.  

– Vi har många stickspår med trummor 
som är i stort behov av upprustning i 
Norge. Där kan Railcare Linings re-
noveringsmetod blir mycket intressant 
framöver. 

Grenland Rail är Norges svar på Railcare Tåg som nu ägs 
till en tredjedel av Railcare.

Porto betalt

Sverige


