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Tuffare än vi trott 
– men svackan  
blev kort och  
nu vänder det!

Koncentrerad insats gav  
snabb kabelsänkning
– Fyra vakuumsugar på plats

Visst förstod vi att även Railcare till viss del skulle påverkas 
av lågkonjunkturen. Men inte att den skulle drabba oss med 
sådan kraft. Framför allt var det två saker som bidrog till den 
negativa tendensen under första halvåret 2009:
•	Transportvolymerna	minskade	snabbt,	inte	minst	inom	trä-

sektorn där vi har våra stora uppdragsgivare.
•		Statliga	extrapengar	till	järnvägen	bidrog	till	en	”projektöver-
dos”.	Redan	 beslutade	 projekt	 fick	 omprojekteras,	 vilket	
innebar att projektens förverkligande sköts fram ungefär 
ett år. En klar nackdel för oss som ska genomföra jobben i 
praktiken.

Vi parerade förstås för detta på flera sätt. Vi beslutade att öka 
fokus	ytterligare	på	våra	kärnverksamheter	och	outscourcade	
därför vår Affärsenhet Konsulter och bolaget IM Consulting 
AB (nuvarande Atumo AB) och överförde signal/el/tele-
verksamheten	till	VR	Track.	Vi	minimerade	också	antalet	egna	
bolag genom fusionering. Vi har lagt stort fokus på att öka vår 
försäljning inom våra unika kärnverksamheter; vakuumsug-
ning,	trumrenoveringar	och	specialtransporter	för	förbättrad	
lönsamhet.

Under mitten av hösten kom en påtaglig vändning då vo-
lymerna	och	orderingången	stadigt	ökade	och	började	närma	
sig samma/högre nivåer än året innan. Detta trots att vi kon-
centrerat verksamheten och är avsevärt färre anställda än då! 
Vi börjar alltså ha mer angenäma problem som kapacitetbrist 
att brottas med igen...

Parallellt arbetar vi hårt för att göra oss ännu mer kända på 
marknaden.	Många	känner	till	Railcare,	men	vad	vet	man	om	
våra	tjänster	och	utvecklingen	med	nya	innovativa	möjligheter?	

Vi har många spännande utmaningar framför oss nu när 
spelplanen ritas om i och med bolagiseringen av Banverket Pro-
duktion	till	Infranord	och	bildandet	av	det	nya	Trafikverket.

Dessa omvärldsförändringar är till vår fördel och nu gäller 
det	att	passa	in,	finnas	tillhands	och	vara	ett	självklart	val	för	
kunderna! 

VD Dan Magnusson, Railcare Group 

LEDARE

Inte mindre än fyra vakuumsugar 
användes samtidigt i början av sep-
tember på sträckan Ockelbo-Järbo. 
Uppdraget var att genomföra ka-
belsänkning inför ett spårbyte som 
kommer att ske under 2010. Under 
totalt 70 timmar sänktes kabel på 
båda sidor av en sträcka på 2,2 
mil.

– Det fungerade jättebra. Med 
traktorgrävare hade det tagit be-
tydligt längre tid, säger Banverkets 
byggledare Östen List.
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Koncentrerad insats gav  
snabb kabelsänkning
– Fyra vakuumsugar på plats

Sträckan Ockelbo-Järbo kommer att få 
nya slipers av betong som ersätter de 
gamla av trä. Samtidigt uppgraderas 
rälsen till 60 kilos räls, vilket innebär att 
bansträckan blir bättre rustad att klara 
tyngre tåg med större laster. 

Railcares uppdrag var att suga bort ballast 
invid spåret, frilägga kablarna och sänka ner 
till en meters djup. Därefter fylldes diket 
igen. Eftersom banan är gammal stötte man 
på en hel del sprängsten eller stora stenar 
som inte kunde tas bort, så där fick man 
lösa kabeldragningen på andra, kreativa 
sätt. Allt dokumenterades också noggrant 
för att man i framtiden ska ha full kontroll 

på vilka kablar som ligger i banvallen och 
hur de är dragna. I uppdraget ingick även 
att hantera stolpstag längs sträckan.

24 man på plats
– Det var en mycket koncentrerad insats, 
berättar Jonny Granlund, verksamhets-
chef i Sverige för Entreprenad. Totalt 24 
personer från Railcare var på plats under 
totalstoppet.

– Bra planering och ordning och reda 
bidrog till det lyckade resultatet, säger 
Östen List. Alla går in för sitt jobb till 
hundra procent vilket gör att Railcare kan 
hålla vad de lovar. 

Fler uppdrag på gång
Under våren 2010 kommer Railcare att 
göra en del uppföljande arbete på sträckan 
och Jonny hoppas och tror att det lyckade 
resultatet kommer att bidra till ytterligare, 
liknande uppdrag för Railcare framöver.

– Inom Banverket, region Mitt rustar vi 
upp spåren kontinuerligt, berättar Östen. 
I dagsläget är det inte så många sträckor 
som fortfarande har träslipers, men vi har 
till exempel ett större arbete på gång un-
der 2011-2012 då Långsele-Anundsjö, en 
åtta mil lång sträcka ska rustas upp. 

På sträckan Ockelbo-Järbo sänktes kabel på en sträcka om 2,2 mil.

Det var en koncentrerad insats där fyra Railvac-maskiner var 
på plats samtidigt.



Tur. Skicklighet. Tajming. Många faktorer har samverkat till ett mycket 
lyckosamt första verksamhetsår för konsultföretaget Atumo som 
outsourcades från Railcare för drygt ett år sedan.

Samarbetet med Railcare har blivit ett win-win förhållande. Det 
finns ett stort behov av våra tjänster på marknaden, berättar VD 
Michael Marklund.
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I dagsläget har Atumo 12 konsulter med 
specialistkunskaper inom infrakonsulting 
(teknikkonsulting) inom järnvägsprojekt 
och säkerhet (trafik, arbetsmiljö och for-
don), miljö samt tillståndsprövningar. 

De jobbar enligt tre huvudspår
Infra – långa konsultuppdrag inom järn-
vägen, t ex byggledning, projekterings-
ledning, byggarbetsmiljösamordning, ut-
redningar och projektuppdrag. Kunder är 
exempelvis Banverket och Botniabanan.
Säkerhet – konsultuppdrag och utbildning 
inom säkerhetsområdet. Kunder är entre-
prenörer och operatörer.
Koncept – helhetsåtaganden på uppdrag 
av infrastrukturägare, operatörer eller 
entreprenörer på järnvägen. Kunder är 
entreprenörer.

Fler konceptkunder på gång
– Railcare och VR Track är våra viktiga 
konceptkunder, berättar Michael. Och 
vi har flera nya på gång. Konceptkun-
derna har ett grundavtal med planerade 
åtaganden och köper tilläggsuppdrag vid 

behov. Atumo arbetar ”inne” i företaget 
med säkerhetsfrågor enligt en fastlagd 
plan. Exempelvis är flera av medarbetarna 
involverade i Railcare-koncernen i olika 
uppdrag. Det kan handla om rådgivning, 
utbildning, revisioner, tillståndspröv-
ningar och dokumentation. Nya aktörer 
tillkommer hela tiden och många är för 
små för att ha egen personal för att sköta 
dessa uppgifter. Då är det mer ekonomiskt 
att köpa de tjänster man behöver av oss på 
Atumo. Eftersom vi är en ”självständig ö” i 
branschen kan vi också vända oss till alla, 
jag tänker mig att även myndigheter skulle 
kunna köpa specialisttjänster av oss. 

Bra kombination
Railcare har en 30-procentig ägarandel i 
Atumo och enligt Michael har man lyckats 
kombinera sin ägarroll med en köparroll 
på ett bra sätt.

– Vi på Atumo känner oss som en del 
av Railcares system, men skillnaden och 
fördelen är att våra konsulter också arbetar 
med andra kunder. Det innebär att Atumos 
konsulter utvecklas hela tiden.

Förbättringar under 2010
– 2009 har varit ett lyckat uppstartsår. Vi 
behöver bli bättre på intern information 
och kommunikation. Vi jobbar med 
integrerade, webbaserade system, vilket 
underlättar. Men eftersom vi är utspridda 
över hela landet med kontor i Skellefteå, 
Luleå och Borlänge samt att flera jobbar 
självständigt utifrån sin hemort, krävs en 
hel del för att vi ska ha en enhetlig före-
tagskultur. Det viktigaste vi har är våra 
medarbetare, det gäller att 2010 blir ett 
år som är ännu roligare än det fina 2009! 
När det gäller kunder och marknad så ska 
vi först och främst bli ännu bättre för våra 
befintliga kunder och uppdrag. Vidare vill 
vi utöka kundbasen och vår arbetsstyrka 
under 2010. Vi kommer att etablera ett 
kontor även i Stockholm som kommer 
att vara ”glödhett” de närmaste åren med 
avseende på investeringar och etableringar 
av våra kunder. Järnvägsmarknaden är full 
av möjligheter och vår bedömning är att 
det är mycket bra timing för Atumo! 

Atumo-konsulter på banan, fr v Hans-Ola Johansson, inkopplingsledare Botniabanan, Jenny Holmgren, anläggningsöverlämnare 
Haparandabanan, Monica Sandsten, biträdande utredningsledare Norrbotniabanan.

Perfekt start för 
nya Atumo
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Genombrott  
i västra Sverige

Railcare har genomfört ett av sina allra största trumrenoveringsjobb 
hittills. Det handlar om ett 50-tal järnvägstrummor inom Banverket 
Driftområde Västra. Arbetet genomförs som en totalentreprenad.

– Jag hoppas att vi får fortsätta med ytterligare trummor, säger 
Roland Axelsson som är projektledare för dessa trumarbeten på 
Banverket. I så fall kommer Railcares uppdrag att fortsätta fram 
mot sommaren.

Speciella pengar, s k avvattningsmedel, har 
beviljats för att användas till att åtgärda 
järnvägstrummor som i vissa fall härstam-
mar från slutet av 1800-talet när järnväg-
sträckorna byggdes. För Banverket Drift-
område Västra är det här det första stora 
renoveringsarbetet som genomförs enligt 
Lining-metoden, alltså glasfiberinfodring 
av de befintliga stentrummorna enligt den 
metod som erbjuds av Railcare.

– Ja, vi har bara provat någon enstaka 
trumma tidigare, berättar Roland. Efter-
som det är en releativt ny metod har vi 
varit lite försiktiga, men nu fick vi äntligen 
satsa på den och jobbet gick till Railcare 
eftersom de hade bästa förslaget till bästa 
pris. Behovet att rusta upp trummorna är 

relativt stort, vi hade haft några mindre 
ras och även för många besiktningsan-
märkningar.

Problem med översvämningar
Det handlar förstås om att undvika att 
vattenflöden skadar banvallen genom att 
leda bort vattnet via trummorna. Vissa år 
är det extra kritiskt, bland annat år 2000 
då Driftområde Västra hade stora pro-
blem med översvämningar, t ex i Arvika. 
I Railcares uppdrag har även ingått att 
genomföra en del andra ”avvattningsåt-
gärder”, dräneringsarbete i anslutning till 
trummorna.

– Vi har haft hela ansvaret för åtgärder-
na, berättar Emil Burén, verksamhetschef 

för Trumrenovering. Det känns nytt och 
spännande eftersom vi tidigare bara haft 
en totalentreprenad.

Kanonbra arbete
Ett arbete som det tiotal Railcare-arbetare 
tillsammans med en del inhyrd personal 
på plats verkar ha genomfört med glans.

– Det har gått kanonbra och vi har följt 
tidsplanen och jag har även varit med och 
besiktigat åtgärderna på plats, berättar 
Roland Axelsson. Det ser mycket bra ut! 

– Det känns som metoden har fått ett 
genombrott i västra Sverige och jag hop-
pas förstås att det kommer fler order från 
både denna landsända och de övriga, säger 
Emil Burén. 

Railcares trumrenoveringsmetod sprider sig. Nu har ett 50-tal trummor 
renoverats i västra Sverige.
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Förlängt förtroende för Railcare
Sedan augusti i fjol är Holmen Skog en av Railcares största 
kunder med reguljära transporter av virke. Avtal är också 
tecknat för hela 2010. Även Weda Skog har har tecknat avtal 
med väsentligt högre transportmängder fram t o m juli.

– Produktionsupplägget ger effektiva transporter och inne-
bär att vi utnyttjar vår vagnspark på ett mycket rationellt sätt, 
säger Stefan Karlsson, verksamhetschef på Transport. De nya 
loken har varit ett lyft i verksamheten och det känns verkligen 
bra att vi fick förlängt förtroende avseende transporter även 
under detta år.

Lasse Nilsson, Transportchef båt/tåg på Holmen Skog, svarar 
här på Railcarenytts frågor om samarbetet med Railcare.

Vilken är grundanledningen till valet att 
köra virke/massaved på järnväg? Eko-
nomi? Miljö?

– Vi räknar alltid på kostnaderna för att 
flytta	virke	på	olika	sätt.	Förflyttningen	
kan ske genom direkttransport eller vir-
kesbyten.	Det	är	viktigt	att	vi	har	olika	
alternativ och inte blir helt beroende av 
en motpart eller transportform.

Hur kom det sig att ni valde att samarbeta 
med konkurrenterna Weda och Setra i 
det här avseendet? Förekommer trans-
portsamarbete med dessa i något annat 
sammanhang?
–	Behovet	att	flytta	volymer	från	Ljus-

dalsområdet	med	tåg	var	stort	och	utrym-
met begränsat. Vi ser bara fördelar med 
att samarbeta kring terminalhantering 
och	vidaretransport.	Andra	 exempel	på	
samarbete	är	lägesbyten.	

Hur är samarbetet organiserat? Jag har 
förstått att ni på Holmen har en samord-
nande roll.

– Vi hade ett möte i somras där vi kom 
överens om att i möjligaste mån använda 
samma resurser för att på detta sätt bli 
attraktivare som kunder och kunna 
erhålla hög servicenivå samt bra priser. 
Samarbetet	går	till	så	att	vi	på	Holmen,	
som	har	den	största	volymen,	lägger	en	
planering för kommande månad runt de 
15:e.	Vi	tar	i	den	planeringen	hänsyn	till	

alla aktörers behov och har också möjlig-
het att med samordnad planering minska 
antalet	sortimentsbyten.	Längre	serier	ger	
bättre effektivitet och högre förutsägbar-
het. När vi och Railcare är överens spikas 
planen och inkörningsinstruktioner till 
åkerierna kan gå ut. När inkörningen är 
lagd ser vi behovet av lossning/lastning 
och schemaläggningen för den entrepre-
nör som utför detta görs. 

Hur ser du på volymerna (träråvara) 
att frakta på järnväg i framtiden rent 
allmänt?
–	Så	 länge	det	 är	 rationellt	 och	 eko-

nomiskt fördelaktigt kommer virke att 
rulla på järnväg. Men lägger staten res-
triktion	i	t	ex	form	av	höjda	banavgifter	
så minskar järnvägens komparativa fördel 
och	 volymer	 kommer	 att	 i	 högre	 grad	
transporteras längs bilväg. 

Hur länge ”räcker virket” för att hålla 
igång Ljusdal som terminal?

– Eftersom vi inte avverkar mer än 
tillväxten	blir	svaret	”för	alltid”.	

Kan det bli aktuellt med andra sträckor, 
alltså med andra avverkningsområden 
som utgångspunkt, som alternativ eller 
komplettering i framtiden?

– Förändrade behov påverkar sträck-
ningar och terminaler. Virke som körs på 
järnväg	är	normalt	dyrare	än	närved	på	

lastbil. Vid förändrat virkesbehov påver-
kas därför först virke som transporteras 
långa sträckor. 

 
Hade Railcares investering i det nya loket 
någon inverkan på ert beslut att välja 
Railcare som utförare?
–	Nej,	men	det	 är	 självklart	 positivt	

att kapaciteten ökar. Vi har noterat att 
driftsäkerheten ökat.

Vad har du för allmän uppfattning om 
Railcare som leverantör? Synpunkter, 
önskemål?

– Vi uppfattar Railcare som en pålitlig 
och stabil leverantör. 

Något annat du tycker är viktigt?
– Utveckling är alltid viktigt. För 

Railcare som operatör är det viktigt att 
driva	på	och	hitta	nya	lösningar	för	oss	
kunder. 
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Förlängt förtroende för Railcare

Fakta Railcares timmer-
transporter

•	Varje	dag	(julafton	och	jul-
dagen undantaget) rullar ett 
Railcare-tåg med virke från 
terminalen	i	Ljusdal.	

•	Virket	fraktas	antingen	till	
Hallstavik	(kund:	Holmen	
Skog),	Krylbo	(Veda	Skog)	
eller	Hasselfors	(Setra).	
Holmen	Skog	har	en	sam-
ordnande roll och planerar 
transporterna.

•	Det	handlar	om	massa-
ved	eller	sågtimmer,	totalt	
1100-1200 kubikmeter per 
tågset. 

•	Railcares	nya	diesel-elektris-
ka lok Vossloh Euro 4000 
används vid transporterna 
och kan dra upp till 1800 
ton.

•	Varje	lastningstillfälle	tar	
ungefär	fyra	timmar.

•	Normalt	sköts	varje	trans-
port	av	två	lokförare,	en	för	
norra delen och en för södra. 
Byte	sker	i	södra	Norrland.
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Snabbare renovering av platt- 
formar med Railcares nya metod
Railcare har utvecklat en helt ny metod för 
att renovera plattformar vid järnvägsspår. 
Bakgrunden är att ett stort antal plattfor-
mar per år under de närmaste 3-4 åren ska 
handikappsanpassas. Vit markering när-
mast spåret ska underlätta för synsvaga att 
avgöra var plattformen slutar mot spåret.

–Vår idé är att förkorta byggtiden 
genom att använda vakuumsugen för 
till- och frånförsel av material, berättar 
Jonny Granlund, verksamhetschef i Sve-
rige för Entreprenad. Vi räknar med en 
byggtid på ca en vecka om vi får stänga 
av plattformen helt. Med traditionella 

metoder tar det upp till två månader – 
med de störningar det innebär för trafik 
och passagerare. 

Intresset för den nya metoden är stort 
och om planerna går i lås kan de första 
plattformarna renoveras enligt Railcare-
metoden under 2010. 

1 Det befintliga ytskiktet på plattformen sågas upp, ”hyvlas” 
bort och sugs upp av vakuumsugen. 

2 En del av underbädden sugs bort 
och ytan planas ut.
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3 Nytt sättmaterial läggs på och 
planas ut. Därefter läggs speci-
altillverkade, stora betongplat-
tor (1,25 x 2 m) som nytt ytskikt 
på plattformen. Närmast spåret 
är betongen av en speciell, su-
pervit kvalitet.

RAILCARE

Ny storägare  
i Railcare Group

– Railcare är ett av de mest spännande företagen i vår region, säger Anders 
Westermark, VD för Railcares nya storägare Norra Västerbotten Fastigheter.

Under 2009 förvärvade Norra Västerbotten Fastighets AB to-
talt tio procent av ägandet i Railcare Group AB motsvarande 
400 000 aktier. Säljare var huvudägarna Ulf Marklund och 
Leif Dahlqvist som sålde hälften vardera. NV Fastigheter blev 
därmed Railcares Groups första institutionella ägare.

– Railcare är ett av de mest spännande företagen i vår re-
gion, säger Anders Westermark, VD för NV Fastigheter AB. Vi 
ser stor framtida potential för Railcare genom kopplingen till 
infrastruktur, miljö och långsiktig efterfrågan.

-Mycket tillfredställande att få in en insti-
tutionell ägare med långsiktighet som NV 
Fastigheter. Det tar vi som ett bevis på att 
vi är på rätt väg, säger Dan Magnusson, 
VD för Railcare.

Unik position
NV Fastigheter ägs av lokaltidningen 
Norra Västerbotten som har en unik 
marknadsposition med mycket hög 
räckvidd inom sitt spridningsområde. 
Det är därför svårt att växa på media-

sidan och nyligen investerade man i ett 
toppmodernt tryckeri, vilket innebär att 
investeringsbehovet för närvarande är 
lågt. I stället investeras avkastningen i bl a  
fastigheter och aktier. 

Kan då en lokaltidning kritiskt granska 
företag som man har ekonomiska intres-
sen i?

– Vår erfarenhet visar att dessa företag 
synas extra i sömmarna, så det är inga 
problem, säger Anders Westermark. 

Fakta

Norra Västerbotten Fastig-
heter AB är ett regionalt 
investmentbolag som ägs av 
tidningen Norra Västerbotten. 
Verksamheten är inriktad på att 
investera långsiktigt i regionala, 
driftskraftiga företag.  
NV Fastigheter äger bl a en 
tredjedel av det regionala  
investmentbolaget Treac AB.
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Två storjobb i Danmark
2009 var ett mycket lyckosamt 
år för Railcare i Danmark med 
bl a två stora uppdrag som 
innebar ett mycket positivt ut-
fall totalt sett.

-Det ser fortsatt mycket bra ut 
och får vi nu de uppdrag som 
vi hoppas på så blir även 2010 
ett kanonår, säger Uffe Mörch-
Pedersen, verksamhetschef i 
Danmark för Entreprenad.

Uppdrag 1 – kontroll av 
avståndsjärn
Detta var en helt egen Railcare-entre-
prenad som genomfördes under två 
månader i mars-maj 2009 på en sträcka 
av 146 km. Upp till fem Railvac-sugar 

var på plats i Danmark för att suga 
undan ballast för att kontroll av de 
s k avståndsjärnen skulle kunna ske. 
Därefter kontrollerades järnen med 
hjälp av en hammare för att avgöra om 
de var fräscha. Om flera avståndsjärn 
i följd är knäckta blir spåret instabilt 
och hastigheten på spåret måste sättas 
ner. Men kontrollen var också en åtgärd 
inför framtida spårrenovering så att man 
ska veta hur statusen på järnen är. Det 
visade sig att järnen var i bättre skick än 
man väntat sig – endast en sträcka var 
mindre bra.

-Ett succéjobb, säger Uffe. Vi körde 
utan avbrott och var klara två veckor ti-
digare än beräknat. Kunden var helnöjd. 
Förhoppningsvis får vi andra liknande 
uppdrag i framtiden, ca två tredjedelar 
av de sträckor som behöver kontrolleras 
återstår ännu.

Uppdrag 2 – ballastförstärkning
Enligt en ny dansk järnvägsnorm ska 
ballasten på sidorna av spåret ha en viss 
höjd och bredd. Detta innebär att ca 
80% av spåren i Danmark behöver mer 
ballast. Arbetet med att fylla på ballast 
påbörjades under fjolåret och Railcare 
var i det här fallet underentreprenör till 
danska Contec med Banedanmark som 
slutkund. Railcares uppdrag var att stå 
för dragkraft till vagnar med ballast som 
skulle dras ut till de olika sträckorna. 
Totalt 350 000 ton ballast drogs ut från 
centralpunkterna Köpenhamn och Vejle. 
Ballasten är för övrigt importerad från t 
ex Skottland och Sydafrika!

-Jobbet fortsätter och vi kommer att dra 
ut ca 100 000 ton ytterligare i år, säger 
Uffe Mörch-Pedersen. 

Grenland Rail  
tredubblade omsättningen!
Railcares delägda norska företag Grenland Rail AS har expande-
rat kraftigt under 2009. Omsättningen ökade från 4,3 milj NOK 
till 14 milj NOK och antalet anställda ökade från två till tio!

Det är framför allt stor statlig satsning på det norska järnvägs-
nätet som ligger bakom expansionen. I fjol ökade investeringarna 
med ca 35 procent och ökningen fortsätter även under 2010.

-Sedan har vi haft lite tur också, säger Heimon Winkelman, 
VD på Grenland Rail.

Grenland Rail har haft ett synnerligen expansivt 
år tack vare flera nya transportuppdrag.

Ett stort nytt uppdrag har varit växlings-
uppdrag i Drammen som vid sidan av 
Oslo är den stora järnvägsknutpunkten i 
Norge. Här har Grenland Rail haft nästan 
kontinuerlig trafik med växlingslok till 
och från hamnen på uppdrag av Cargo-
link. Även Green Cargo har tillkommit 
som kund där vagnar körts från Drammen 
till ett lager. Vidare har Grenland Rail haft 
en rad olika uppdrag för transporter i sam-

band med olika entreprenader. Förutom 
alla uppdrag har Grenland Rail också arbe-
tat med revision av trafikeringstillstånden 
för Railcare Tåg i Norge.

Han är generellt mycket positiv inför 
framtiden. 

-Norska järnvägsnätet är i stort behov av 
upprustning och alla investeringar som nu 
sker kommer också oss tillgodo. 
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Branschföreningen FSJ

Föreningen Sveriges Järnvägsentre-
prenörer (FSJ) utvecklas och satsar 
inför den avreglerade framtiden på 
järnvägen. Föreningen fick under 
fjolåret ny styrelse, ny hemsida och 
ny logotyp. Flera nya medlemmar 
tillkom också under året. Odal 
Lundmark, Skanska, har nu upp-
drag som deltidsanställd ”driver” 
att utveckla föreningen vidare till 
en kraftfull organisation som tillva-
ratar medlemsföretagens intressen i 
olika branschfrågor. Bl a är FSJ nu 
remissinstans.
Mer information om FSJ finns på 
www.fsj.se 
 

Skanska valde Railcare 

Skanska Sverige AB valde Rail-
care som leverantör av trumre-
noveringstjänster avseende 12 
järnvägstrummor i Norrbot-
ten. Arbetet genomfördes under 
september-oktober på Haparan-
dabanan. 

Nya vagnar ger  
smidiga entreprenader
Mach 1 och Mach 2. Det är namnen på Railcare två nya speci-
alvagnar för framför allt ballastbyten i växlar.

-Med dessa vagnar kan vi suga upp ballast och fylla igen med 
ny i nästan samma hastighet, berättar Jonny Granlund, verk-
samhetschef i Sverige för Entreprenad. På så sätt slipper man 
sänka och höja spåret under arbetet.

Namnen på vagnarna syftar förstås också 
på att den här typen av entreprenader kan 
genomföras snabbare än med traditionella 
metoder. Genom att fyllnadsmaterial finns 
lastat på samma vagn som vakuumsugen 
kan allt arbete (vakuumsugning av ballast 
som ska bytas ut och återfyllning med ny) 
göras i en följd från var sin ände av vagnen. 
Förutom arbeten vid växlar kan den kom-
pletta enheten användas till exempelvis bal-
lastbyten på kortare sträckor, bankettrens-

ning och vid arbeten med kabelrännor. 

Produceras i Norge
Sedan tidigare finns bara två vagnar av 
denna typ. De används i Norge av Rail-
cares samarbetspartner Miljö og Veiservice 
som också står för produktionen av Rail-
cares Mach-vagnar. Leverans är beräknad 
till april 2010. Planer finns dessutom på 
att investera i ytterligare två nya vagnar i 
framtiden. 

Entreprenader i överljudsfart? Arbetsinsatserna ska i alla fall gå snabbt och smidigt med Railcares 
nya Mach-vagnar. Här ett fotomontage som visar hur matararmen kan svängas och höjas/sänkas.

NOTISER
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Trumrensning ett tufft jobb

Vakuumsugning i storstadsmiljö

Railcare har frilagt kabel på Malmö 
centralstation - ett led i det stora 

järnvägsprojektet i Malmö.

I Malmö genomförs ett gigantiskt järn-
vägsprojekt med byggnad av den nya 
City-tunneln och ombyggnad av Malmö 
centralstation. Allt fler resande och fler 
tåg ligger bakom investeringen. Även 
Railcare har ett finger med i spelet och 
under senhösten 2009 genomfördes 
friläggning av kabel inför ombyggnad på 
Malmö bangård. Arbetet tog tre dagar och 
uppdragsgivare var Peab.

– Det finns garanterat fler uppdrag som 
passar för oss inom detta projekt som 
kommer att fortsätta i ett par år till, berät-
tar Stefan Larsson, sälj- och projektledare 
på Railcare. 

1. Före - en trumma som är igensatt med 
mycket nedsatt dräneringsförmåga.

2. Under - ett tufft jobb för Railcares trum-
rensare.

3. Efter - trumman rensad och dräneringen 
fungerar igen.

31

2

Railcare har under hösten och våren – med 
avbrott under den kallaste vinterperioden 
– rensat 51 järnvägstrummor på sträckan 
Gårdsjö-Håkanstorp. Det har handlat 
om nattarbete på denna bana som inte 
trafikeras på nätterna. Railcaregänget har 
rensat två trummor per natt med hjälp 
av vakuumsugen, fäst på en kranarm och 
utrustad med en handslang.

– Killarna har helt enkelt fått krypa in i 
trummorna och suga rent från lera, vatten, 
sand och diverse annan bråte, berättar sälj- 

och projektledare Stefan Larsson, Railcare. 
Ett tufft jobb, men det har genomförts 
mycket bra.

När trummorna blir igensatta slutar 
dräneringen att fungera och det blir pro-
blem med vatten i banvallen. När tågen 
passerar trycks slipersarna ner och lera 
stänker upp och fastnar på räls, lok och 
vagnar. Arbetet med att åtgärda detta 
ingår i avvattningsmedlen som anslagits 
för att åtgärda dessa problem. På sträckan 
Gårdsjö-Håkanstorp är det Infranord AB 

som varit huvudentreprenör och som anli-
tat Railcare för trumrensningen. Infranord 
fortsätter därefter med att rensa dikena på 
respektive sida av banvallen. 
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Stororder till Export
Det amerikanska företaget Loram Main-
tenance of Way har lagt en order på två 
nya maskiner Railvac partnerpac till ett 
totalt ordervärde om 6.8 milj kr. Leverans 
sker i samarbete med Disab Vacuum 
Technology.

– Helt klart är vår teknik ett vinnande 
koncept för Loram som nu utökar sin park 
av Railvac-maskiner till totalt 12 stycken, 
säger Håkan Johansson, verksamhetschef 
för Railcare Export.

Railcares exportverksamhet omfattar 
inte längre Danmark, som utgör en egen 
del inom affärsområde Entreprenad. Hå-
kan Johansson, kan därför koncentrera sig 
på marknaderna utanför Skandinavien. 
Han samarbetar främst med två aktörer; 
Sersa Group för entreprenader i England 

och Disab Vacuum Technology för ma-
skinförsäljning. 

– Allmänt ser det mycket lovande ut för 
2010 på flera fronter, berättar Håkan. 

Några höjdpunkter från året 
som gått:

•	 Intensifierade	förhandlingar	med	ryska	
intressenter om maskininvesteringar till 
ryska järnvägen. En långsiktig investe-
ringsplan i Ryssland rullar vidare, trots 
lågkonjunktur.

•	 Fortsatt	 entreprenadverksamhet	 i	
England, t ex i Penzance, Redding och 
Southall. Mestadels handlar det om 
grävning under spår och ballastbyten. 

Arbetena sker i samarbete med Sersa 
Group som överväger investering i en 
egen Railvac-maskin under 2010. 

•	 Bearbetning	av	nya	marknader,	i	första	
hand Mellaneuropa. Railcare siktar 
på att få utföra entreprenader som 
underleverantör till olika aktörer med 
RA6-maskinen. Inledningvis bearbetas 
kontakter som man fått via entrepre-
nadjobb som utförts i Sverige på upp-
drag av aktörer som har huvudmarknad 
i andra länder.

– Vi har bara skrapat på ytan än så länge 
i England och det ser mycket spännande 
ut även på andra exportmarknader, säger 
Håkan Johansson. 

Amerikanska företaget Loram köper ännu fler Railvac-maskiner. 
Här en av deras äldre maskiner.
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 Railcare fraktade stenplattor

Railcare transporterade i höstas betong-
plattor till bangårdsombyggnaden i 
Umeå. Uppdraget utfördes på uppdrag 
av VTG, Västernorrlands Transport och 
Gräv,  en ny kund för Railcare. 

Betongplattorna fraktades från Märsta 
till Umeå under en fyraveckorsperiod och 
användes till att stenbelägga bangården 
som byggs om i Umeå. Nya leveranser 
kan bli aktuella i år. 
 

 Trafikverket ny myndighet

Den 1 april 2010 startar Trafikverket, 
med uppgift att utveckla ett effektivt och 
hållbart transportsystem. Trafikverket ska 
ansvara för en samlad, långsiktig infra-
strukturplanering för samtliga trafikslag.

– Det är ännu för tidigt att säga vad 
detta kommer att innebära för Rail-
care, kommenterar Railcares VD Dan 
Magnusson. Det första vi kommer att 
märka är förstås att det står Trafikverket 
eller Infranord och inte Banverket på 
offertförfrågningar inför entreprenader 
på järnvägen. På längre sikt tror jag dock 
att det är mycket positivt för oss när vi 
får en renare spelplan med enklare och 
tydligare regler. 

  4000 besökte Nordic Rail

Mässan Elmia Nordic Rail och Elmia 
Future Transport i Jönköping i början 
på oktober 2009 lockade totalt 4262 
besökare och 256 utställare. En av dessa 
utställare var som vanligt Railcare. 

– En lyckad mässa för vår del med 
både trevliga återseenden och en del nya 
kontakter, rapporterar Sanna Lundgren, 
informationsansvarig på Railcare.

Nästa Nordic Rail-mässa hålls hösten 
2011. 

 Almega för alla anställda

Railcares anställda inom affärsområde  
Transport har sedan tidigare haft Almega 
som arbetsgivarorganisation. Under fjol-
året beslutade man att alla övriga Railcare-
anställda också ska omfattas av avtal enligt 
Almega.

– Inom Almega tjänsteföretagen finns 
en undergrupp som kallas spårtrafik med 
hängavtal till Seco, LO-fackförbund för 
service och kommunikation, som passade 
bra in för våra anställda, berättar VD Dan 
Magnusson. 

NOTISER

Nedläggningshotat  
lokstall fick nytt liv
Byggnader där lok förvaras heter inte lokgarage utan lok-
stall och är en del av vår tidiga industrihistoria. Namnet 
beror förstås på att de började byggas långt innan begrep-
pet garage var aktuellt. 

Lokstallet i Långsele byggdes kring sekelskiftet och var 
nedläggningshotat men har nu rustats upp. I lokstallet 
förvaras och utförs service på Railcares lok när de inte 
är ute på uppdrag.

– Det har blivit ett lyft för hela Långsele, säger Lars Filipsson, Three T.
Lokstallet har plats för 14 lok, varav tio platser är uthyrda. Till sommaren 

kommer ytterligare två att hyras ut. Förutom Railcare är t ex Hector Rail och 
Banverket hyresgäster. Dessutom kan platser ”korttidsuthyras” t ex för lok som 
behöver tinas av. 

Den vackra tegelbyggnaden var ganska nedgången, så till att börja med har 
tak och portar samt en del invändigt renoverats. Hela området har också städats 
upp och två stickspår har också rustats upp. Utanför själva byggnaden finns en 
vändskiva, 25 meter i diameter, som används för att styra in loket i rätt ”bås”. 
Vändskivan hyrs också ut till dem som behöver vända sina lok.

Järnvägens renässans är påtaglig i Långsele som också ligger strategiskt placerat 
mitt i Norrland. Ökade fraktmängder och Bothniabanan har ökat trafiken.

– Railcare jobbar också med att till exempel hitta lämplig returfrakt till Railcare-
tågen som kör timmer söderut. Nu körs bland annat isolering till Byggmax och väg-
salt åt Vägverket norrut, berättar Lars. Bra för både Railcare och för miljön! 
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Förebyggande underhåll 
av vagnar och lok ökar  
tillgängligheten
Midwaggon har en stor egen spåranläggning vid sina verkstäder i Ånge.

Railcares vagnar och äldre 
lok får nu regelbunden ser-
vice enligt ett schema med 
inplanerade datum. 

– Avsikten är att få korta 
stillestånd för hela lok- och 
vagnsparken genom att ha ett 
planerat, förebyggande un-
derhåll, berättar Ulf Norlén, 
teknikansvarig på Transport. 
Självklart räknar vi med att 
tjäna på både minskade un-
derhållskostnader och ökad 
tillgänglighet.

Var fjärde vecka blir det en tillsyn, tre 
gånger per år en översyn för smörjning 
och mindre reparationer och var tredje år 
en förstärkt översyn för mer omfattande 
åtgärder. Som samarbetspartner har Rail-
care valt Midwaggon som kommer att ser-
vice på lok och vagnar huvudsakligen vid 
sin anläggning i Ånge. Ett underhållsavtal 
med Midwaggon träffades under fjolåret 
och trädde i full kraft vid årsskiftet.

– 70 procent av all vår trafik passerar 
Ljusdal som ligger nära Ånge och Mid-
waggon har också en stor egen spåran-
läggning, vilket är en fördel. Dessutom 

har vi tidigare anlitat Midwaggon och 
tycker att deras sätt att arbeta passar oss 
med bra service och ledtider.

Helhetsåtagande
– Det här är ett helhetsåtagande för oss 
och vi delar förstås Railcares mål att 
vagnarna ska rulla och stillestånden ska 
vara minimala, berättar Lars Björn, VD 
på Midwaggon. Vi kör med öppna kort 
och flexibilitet från båda håll. Railcare 
är en av våra större kunder efter de stora 
jättarna och har dessutom vuxit snabbt 
de senaste åren. Även vi själva har vuxit 
sedan starten för elva år sedan. I dagsläget 

är vi 60 anställda och har anläggningar i 
Ånge, Borlänge och Helsingborg.

Många år på nacken
Lok och vagnar har normalt en lång 
livstid, upp emot 50 år är ingen ovan-
lighet. Att de kan bli så gamla förklaras 
förstås till stor del av att de underhålls 
kontinuerligt. 

– Men förebyggande underhåll klarar 
inte allt, säger Ulf Norlén. Därför har vi 
även service ute i fält med egna reparatö-
rer för både lok och vagnar. Våra nyaste 
lok omfattas dock inte av avtalet. De går 
fortfarande på garantiservice. 

Railcares lok och vagnar ses över av Midwaggons servicepersonal.
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Fullt upp för Railcares  
snöbekämpare 
-nu även i Norge

– Ett klart genombrott för metoden i 
Norge,	säger	Jonny	Granlund,	verksam-
hetschef för Entreprenad. Intresset för 
Railcares metoder är stort och här får vi 
ett	fint	tillfälle	att	visa	upp	hur	effektiva	
våra maskiner är.
Som	tidigare	år	har	snöröjning	med	

vakummteknik	också	skett	i	Stockholm	
där snömängderna varit stora. 
Snön	 sugs	upp	med	en	 snösop	och	

smälts med varmt vatten inne i maski-
nen. Vattnet kan sedan tömmas i dag-
vattenledningarna. Metoden ger stora 
fördelar då den både är snabb för att 
avlägsna snön samt att den inte kräver 
ytor	att	lagra	ihopsamlad	snö.	Detta	är	
särskilt viktigt på stora spårområden i 
stadsmiljö där snö kan skapa stora pro-
blem för framkomligheten och där det 
inte	finns	plats	för	snötippar.	

Vintern 2009-2010 blev ovanligt snörik så Railcares snöbekämpare 

har haft fullt upp. Nytt för säsongen var ett team i Oslo där Rail-

care tecknat kontrakt för ett fyra månaders projekt i samarbete 

med sin norska partner Miljö & Veiservice AS. Kontraktet avsåg 

Jernbaneverkets spårområden i Oslo.

Mycket snö under vintern 2009-2010 har inneburit mycket 
jobb för Railcares snöröjare i Stockholm och i Oslo.


