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Besvikelse  
och framtidshopp

2011 blev inte alls vad vi hoppats på. 
Förfrågningar som skulle komma ut under 
första halvåret dök aldrig upp. Timmer-
volymerna minskade och vår lönsamhet 
på timmertransporterna blev sämre än 
någonsin. Till slut fick vi betala rejält för 
att få köra. I Danmark har vi haft vikande 
transportvolymer och även där fått betala för 
att köra transporter. Genom de omfattande 
verksamhetsförändringarna vi genomfört 
i Railcare Tåg och i Railcare Danmark så 
har vi rätat upp skutan så att masten står 
i lod igen.

Det känns alltid skönt att historien är 
kortare än framtiden.

De närmaste åren känns bra för vår verk-
samhet. Trafikverket har fått 3,6 miljarder 
i extra anslag de närmaste två åren. Dessa 
pengar skall satsas på underhåll och mindre 
projekt. Här gäller det att vara tillräckligt 
duktig och komma med bra lösningar samt 
räkna hem jobben - och det kan vi.

Fjolårets stora kraftsamling var snösmältar-
projektet. Vi är stolta över testkörningarna, 
som visar att vi på så kort tid lyckats skapa 
en fungerande lösning! Intresset är stort 
även utanför Sveriges gränser så vi tror att 
vi här också har en kraftfull exportprodukt 
på gång.

Railcare skulle inte vara Railcare utan alla 
innovationer. Det ständiga arbetet, i smått 
och stort, gör oss till en eftertraktad sam-
arbetspartner både hemma och i allt större 
utsträckning t ex i England (se sid 6-7). I 
det här utvecklingsarbetet deltar ALLA i 
koncernen och ALLA i vår fina personal får 
ta sin del av äran.

Följ med oss på den spännande  
(järnvägs)resan!

LEDARE

Ulf Marklund

Premiär för världens största 
snösmältare på järnväg
Det tog Railcare ungefär ett halvår 
att ”trolla fram” ett helt nytt modell-
program med snöröjningsmaskiner 
för järnvägen. 

Tre modeller har utvecklats, den minsta,  
SR 100, är en modifierad variant av den  
maskin som bygger på Railcares vacuumsug-
teknik och den största utgörs av flaggskeppet  
SR 700. ”Mellansystern” är maskinen SR 300, 
anpassad för t ex kryssväxlar. De två större mo-
dellerna fungerar ungefär som stora snöslungor. 
I samtliga fall handlar det om att smälta snön till 
vatten som sedan töms i dagvattensystemet. 

Nyheten om världens största snösmältare för 
järnväg släpptes i samband med järnvägsmässan 
Nordic Rail i september och orsakade stor upp-
märksamhet i branschen och i pressen.

Ulf Marklund, VD och koncernchef 
Railcare Group
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Premiär för världens största 
snösmältare på järnväg

Den första SR 700 börjar i vinter röja snö på 
Centralen i Stockholm. Metoden ska studeras och 
operatörerna ska tränas. Allt för att trimma alla 
detaljer för kommande exemplar. 

-Jag beräknar att det är möjligt att vi kommer 
att leverera två-tre maskiner per år i framtiden, 
främst på export, säger Ulf Marklund, VD på 
Railcare.



1	 Sidoborstar	sopar	snö	in	mot	mitten,	max	

2,5	m	från	spårmitt	i	båda	riktningar.	Även	

gångbanor	på	sidan	om	spåret	blir	fria	från	

snö.	Operatören	styr	borstarnas	räckvidd	

via	två	spakar.

2	 Operatören	sitter	långt	fram,	fri	från	snörök	

och	med	god	uppsikt	över	arbetet.
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3	 Huvudborsten	borstar	upp	snön	som	sugs	

in	i	vagn	1.

4	 Lokföraren	befinner	sig	i	en	speciell	hytt	

och	styr	det	bakomvarande	loket	via	radio.	

Kontakt	med	aggregatföraren	sker	via	

interkom-anläggning.

5	 Snön	hamnar	i	ett	smältkar	med	vatten	som	

värms	upp	kontinuerligt.	Snön	smälter	till	

vatten.

6	 Tyngre	partiklar	hamnar	i	ett	”vattenlås”	

som	enkelt	kan	tömmas	och	rengöras.

7	 Smältvattnet	pumpas	över	i	en	tankvagn	

som	rymmer	50	m3	vatten.

8	 Vattnet	tappas	ut	i	dagvattensystemet.

Säkerhet och förtroende. Det 
är två av de huvudargument 
som låg bakom Trafikverkets 
beslut att satsa på samarbets-
projektet kring snöröjnings-
maskinerna med Railcare.

-Det har varit både incidenter och olyckor 
i samband med snöröjningsarbete på järn-
vägen, säger Yngve Handspik, Trafikver-
kets samordnare på underhållsområde 
Stockholm Öst. Det är ett klart riskfyllt 
moment när sikten är nedsatt, ljudet som 
dämpas av snö och när många vistas vid 
spåren. Om vi kan ersätta manuell han-
tering kan vi undvika många problem.

Självklart har också de två senaste vint-
rarna med mycket snö och stark kritik mot 

framkomligheten på järnvägen spelat in.
-Vi ska inte sticka under stol med att vi 

har haft jätteproblem med att bli av med 
snön och att det orsakat oacceptabla stopp 
och förseningar i trafiken, säger Yngve. 
Därför är det viktigt att vi verkligen tar 
itu med problemet. På längre sikt hand-
lar det om att upprätthålla förtroendet 
för järnvägen, både för frakt- och per-
sontrafik. För vad händer om man inte 
litar på järnvägen? Jo, man väljer andra 
transportmedel som lastbil, buss eller bil, 
något som går stick i stäv med samhällets 
intentioner i stort.

Mindre resurser
Sedan 1970-talet har snöröjningen på 
järnvägen successivt försämrats. De ca tio 
lok för plogning som används idag kom-

”Folk måste kunna lita på järnvägen”
mer från den tiden och var ursprungligen 
ca 30 till antalet. Antalet anställda som 
kan sättas in för manuell snöröjning har 
minskat kraftigt.

-Milda vintrar, låg prioritet och liten 
del av kakan för drift och underhåll, ligger 
nog bakom att det blivit på det här sättet. 
Nu gör vi äntligen något åt saken.

En maskin gör skillnad
Men kan verkligen en enda maskin, 

den första SR 700, som kommer att arbeta 
centralt i Stockholm göra någon skillnad? 
Ja, Stockholm är verkligen ett nav. Varje 
dygn passerar ca 9000 tåg centralstatio-
nen. Det finns ca 400 växlar i centrala 
Stockholm. Begränsad framkomlighet 
eller totalt stopp innebär omedelbara ef-
fekter för hela landets tågtrafik.

Så fungerar det

1
2

3

3 4

5 6

7
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Ett rekordsnabbt projekt
Den 15 maj träffades avtal om 
utveckling av världens största 
snösmältare på spår mellan 
Trafikverket och Railcare. 
Den 15 november visades 
maskinen upp på bangården 
i Stockholm. 

-Det har varit en riktig kraftsamling inom 
Railcare som gjort det hela möjligt, säger 
VD Ulf Marklund.

-Imponerande snabbt, säger Yngve 
Handspik, Trafikverket.
I ett normalfall hade en så snabb process 
varit omöjlig, men utvecklingen av snö-
smältaren kännetecknas av det som är 
Railcares signum – att utnyttja befintlig 
teknik och anpassa den för järnväg. 

-Det innebär att vi vet att de olika 
delarna i maskinen är utprovade och 
fungerar var för sig. Vårt jobb blir att foga 
ihop dem på ett bra sätt.
Några av de viktigaste komponenterna:
1. Själva idén att smälta snön kommer 

från Kanada och ett företag som heter 
Glory Road Solutions. Railcare har 
samarbetat med deras agent i Portugal.

2. Snöslungetekniken kommer från ett 
norskt företag, Øveraasen.

3. Railcares egen erfarenhet från snöröjare 
på järnväg.

”Folk måste kunna lita på järnvägen”
-Sedan vill jag understryka att vi tror 

mycket på den mindre modellen, SR 300. 
Den gör det möjligt för oss att röja de s k 
snedspåren som annars måste skottas för 
hand. Hittills har vi ofta fått stänga av 
dessa spår om det är mycket snö, vilket 
innebär att ett tåg som blir stående inte 
kan ledas undan, utan blockerar trafiken 
helt.

Miljö- och säkerhetsvinster
Men hur miljövänligt är det egentligen 
att smälta snön, i det här fallet med hjälp 
av dieselbränsle? I SR 700 finns ett 12 
MW aggregat som smälter ca 800 kubik-
meter snö per timme, motsvarande ca 40 
lastbilslass.

-Man ska ta med i beräkningen att 
traditionell snöröjning på järnväg kräver 

mycket bränsle i och med att snön ofta 
måste flyttas flera gånger med hjälp av 
diesellok, lastmaskiner och lastbilar, me-
nar Yngve. Avståndet till stället där man 
tippar snön spelar också in. I centrala 
Stockholm kan det bli långa sträckor. Kan 
vi minska den totala dieselförbrukningen, 
eller åtminstone inte öka den nuvarande, 
tycker jag att enbart vinsterna när det 
gäller säkerhet motiverar investeringen i 
världens största snösmältare.

Ökad säkerhet för snöröjarna och minskade problem med förseningar under snöoväder. Det 
hoppas Yngve Handspik på Trafikverket på med den nya snöröjaren från Railcare.

Den nya SR 700 visas upp för ett stort mediauppbåd. Lanseringen orsakade stort genomslag 
i lokal och nationell press.
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ENGLAND

Järnvägen i England är en 
livsnerv på ett mycket tydli-
gare sätt än i Sverige. Både 
frakt- och persontrafik per 
järnväg är helt avgörande 
för att allt ska fungera. 

Under 2011 kom en rad övergripande 
nyheter, t ex:
•	 Landet	delades	upp	i	nya	regioner,	

s k routes, med en direktör per 
route. 

•	 Samarbetet	mellan	operatörer	och	
banhållare stimuleras i s k devolu-
tion projects (decentralisering). 
Syftet är att öka effektiviteten och 
spara kostnader. Detta innebär 
också att besluten tas närmare 
själva verksamheten för att även i 
det avseendet göra verksamheten 
effektivare.

•	 Ett	nytt	begrepp	”Seven	day	rail-
way”	 (järnväg	 hela	 veckan)	 har	
införts, vilket innebär att man 
ser på t ex banunderhåll som ett 
kontinuerligt arbete som även ska 
kunna genomföras under vardagar 
under högtrafik.

- Sammantaget är det här mycket 
positivt för Railcare, säger Håkan 
Johansson. Vi är i princip den enda 
operatören som i dagsläget kan erbju-
da ett koncept där vi kan genomföra 
snabba och effektiva underhållsåtgär-
der under de begränsade tidsinterval-
ler det handlar om. Vi arbetar nu med 
att sälja in vår idé där man hyr in 
en Railvac-maskin och strukturerat 
planerar in de större projekten under 
helger och de mindre projekten under 
veckans övriga dagar.

Railvacmaskinen i England har arbetat för fullt under fjolåret och är helt bokad även 
under 2012. Extra kapacitet är på väg i form av en specialanpassad maskin.



7
NOTISER

Järnvägstrafiken i England är mycket 
tät, vilket gör det väldigt svårt att utföra 
underhåll. Kevin har tillgång till fem-sex 
timmars trafikstopp var femte vecka då 
trafiken står helt stilla. Annat underhålls-
arbete kan göras under korta stopp på 
helger, men ambitionen är också att göra 
insatser under veckodagar, något som 
verkligen kräver tidseffektiva metoder. 
Tid är alltså en avgörande faktor och en 
av anledningarna till att Kevin Hallam är 
så förtjust i Railcare-metoden.

Effektiva insatser...
-Vi måste planera varje insats och ge-
nomföra dem så effektivt som möjligt. 
För närvarande håller vi till exempel på 
med partiellt spårunderhåll där vi byter 
ut ballas och slipers för att ge sträckorna 
10-15 års nytt liv. 

Kevin kom i kontakt med Railcare för 
två-tre år sedan när han var ute efter att 
lösa ett problem med att byta ut ballast. 
Han hade sett metoden beskriven i en 
tidning och kontaktade Steve Muggle-
stone på Railcare. Resultatet av det här 
första projektet gav mersmak och många 
fler följde.

…för besvärliga uppdrag
-Jag är mycket imponerad av möjligheter-
na att lösa verkligt komplicerade uppdrag. 
Ett exempel är en renovering av Neville 
Hill underhållsdepå. Vi har också använt 
Railvac-maskinen vid dräneringsarbete 
med de allra värsta förutsättningarna – 
bara lera. Railvac-maskinen klarade detta 
galant! Även renoveringsarbete i närheten 
av plattformar är ett mycket bra använd-
ningsområde eftersom det inte blir några 
skador på rör och kablar.

Ny maskin
Den nya Railvac-maskinen, speciellt an-
passad för brittiska järnvägen, och som 
kan transporteras från ett arbetsställe till 

nästa på järnväg blir en ny möjlighet som 
kommer att öka kapaciteten i England.

-Ibland har det varit lite krångligt att 
transportera Railvac-maskinen till arbets-
stället på lastbil. Å andra sidan kräver 
logistik på järnväg mycket planering och 
kan vara dyrt. Jag tror att Railcares ex-
pansion i England behöver en enkel ”all-
inclusive-lösning” med allt i ett färdigt 
paket. Annars kan det vara svårt för dem 
som ska planera och förstå alla detaljer i 
ett Railcare-upplägg.

Effektiva jobb  
i tät trafik
-Railcaremetoden gör det möjligt att utnyttja 95% av skiftet 
med 100% succé.
Kevin Hallam, works delivery unit manager på Network Rail i 
Leeds är en sann anhängare av Railcare-metoden i England.
-Den har gjort total succé överallt där vi använt den inom vårt 
distrikt. Jag räknar med att det kommer att bli många fler 
projekt i framtiden.

Elefant en 
draghjälp i 
England
Elefanten har blivit Railcares symbol 
vid satsningen på ökad marknadsbear-
betning i Storbritannien. På olika typer 
av marknadsmaterial så syns elefanter 
i olika poser.

-Det har varit mycket uppskattat, 
berättar Håkan Johansson, verksam-
hetsansvarig Export på Railcare. För-
utom att elefantens snabel har många 
likheter med och används på liknande 
sätt som den sugutrustning som sitter 
på våra maskiner så är elefanten också 
ett omtyckt djur med koppling till 
Englands koloniala storhetstid.

Adaptiva svenskar
Vid alla jobb som Kevin har varit ansvarig 
för har operatörerna kommit från Sverige. 
-De trevligaste människor jag mött och 
de är också bra på att anpassa sig till våra 
förhållanden, vilka jag förstår är rätt an-
norlunda jämfört med de svenska.

Kevin Hallam är en riktigt Railcare-
ambassadör, alltid redo att informera och 
svara på frågor om Railcares fördelar.
-Jag får många telefonsamtal och jag job-
bar också för att marknadsföra konceptet 
i min egen organisation. Jag gör det gärna 
och jag vill också göra det på ett ärligt sätt. 
Ibland passar metoden inte riktigt, men 
där den gör det verkar resultatet överträffa 
förväntningarna varenda gång! 

På väg till nästa jobb! Railvac-maskinen 
fraktas på trailer genom den brittiska lands-
bygden.

Railcare presenterade sitt nya koncept på 
Network Rail’s National Plant utställning 
vid deras utbildningsanläggning Westwood, 
England.
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Full fart i Railcares verkstad! Till vänster ses den nya maskinen som specialbyggts för engelska för-
hållanden och till höger den nya snöröjaren, SR 700.

Öst och väst överens:

Railvac-maskiner ger resultat!
Man brukar säga att öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två. När det gäller Railvac-
maskiner och deras stora fördelar är de dock överens – under fjolåret levererades ytterligare 
två maskiner till USA och en till Ryssland.
-Intressant är dock att det är stor skillnad på synsättet i de två länderna, säger Erik Hardegård, 
VD på Disab, företaget som samarbetar med Railcare när det gäller maskinexport. I Ryssland 
är det mer politik och i USA mer affärer som driver utvecklingen.

Båda länderna har köpt Railvac-maskiner 
under många år. Den maskin som le-
vererades till USA var den trettonde i 
ordningen, denna var faktiskt en export-
maskin som den amerikanska kunden 
Loram Maintenance of Way levererade 
till Sydamerika. 

-Under 2012 ska vi leverera ytterligare 
två nya maskiner till Loram, berättar Erik. 
De får allt mer uppdrag på fler bandelar, 
vilket leder till att behovet verkar öka 
kontinuerligt.

Strategisk placering
Även den ryska kunden för diskussio-
ner med Disab. Där gjordes en analys 

av maskinparken och man kom fram 
till ett behov av ett antal maskiner som 
ska placeras på strategiska ställen i hela 
Ryssland. Fullföljs planerna kommer det 
att handla om leverans av ett större antal 
Railvac-maskiner under de kommande 
åren. Hittills har Disab sålt åtta maskiner 
till Ryssland.

Railvac-maskin för England
Samarbetet mellan Disab och Railcare 
har pågått i många år och fjolåret var 
extra intensivt tack vare utvecklingen av 
en ny maskin, speciellt anpassad för den 
brittiska marknaden. Denna maskin har 
kompaktare format för att klara rälsbun-

den transport från arbetsställe till arbets-
ställe. Jämfört med nordiska förhållanden 
är ju järnvägen i England ursprungligen av 
äldre datum och äldre tunnlar och broar 
är anpassade för mindre lok och vagnar.
Maskinen kommer att testköras och 
demonstreras i England i början av året.

-Sammanfattningsvis var 2011 ett  
jättefint år som lovar gott inför framtiden! 
säger Erik Hardegård. Det långsiktiga 
samarbetet mellan Railcare, kunderna och 
oss ger resultat.
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Full fart i Three T:s 
nya lokverkstad
Three T har startat en lokverkstad i Långsele. Fyra anställda 
gör service och renoverar äldre och yngre lok i före detta 
Banverkets gamla lokstallar.
– Har vi mycket jobb samtidigt hyr vi dock in extra personal så 
ibland är vi upp till åtta stycken här, berättar Patrik Söderholm, 
en av de anställda reparatörerna.

Lokverkstaden har totalt 14 bås, eller stallplatser som det heter på järnvägsspråk. Plats 
1-2 är förråd och traktorgarage, plats 3-8 hyrs av Hector Rail och resterande utnyttjas 
av Three T:s verkstad. Det innebär 
att man totalt kan ha sex lok inne 
för reparation samtidigt. Loken 
är dels Three T:s egna, dels andra 
aktörers.

-Vi tar på oss alla typer av upp-
drag och har nyligen investerat i 
lyftbockar och en travers för att 
kunna lyfta cylinderenheter och 
banmotorer. Det gör oss ännu 
bredare och utvecklar verkstaden.

Omlackning av lok
En av Three T:s verkstadskillar är 
en erfaren lackerare och han har 
under hösten lackat om två av Three T:s lok. Många timmar av svetsning och slipning 
föregår själva lackningen som görs helt för hand.

-Det tar många timmar att lacka ett 21 meter långt lok, berättar Patrik. Men till 
exempel det ena loket från tidigt 1960-tal har blivit som nytt! Ytterligare ett lok ska 
lackas om i början av 2012.

Ung Railcare-anställd
Patrik Söderholm är 22 år och en av Railcare Groups yngre anställda. Han började på 
Three T direkt efter gymnasiet för tre år sedan.

-Jag har lärt mig arbetet allt eftersom med god hjälp av min chef Lars Filipsson 
och kontakter i mitt eget nätverk. Jag trivs toppenbra, det är ett fritt och varierande 
jobb – fullt av utmaningar.

Bra år för Three T
2011 blev ett mycket bra år för Three 
T. Både verksamheten som sådan 
liksom antalet anställda ökade, bl a 
eftersom ett par av Railcare Trans-
ports lokförare började på Three T.

-Vi är nu ca 25 personer totalt 
och gör ett bra resultat, säger Tomas 
Säterberg, verksamhetsansvarig på 
Three T. 

Fräscht med ny färg. Så här såg maskinen 
ut före…

…och efter ett besök i lokverkstaden i 
Långsele.

Före… …under arbete… …och det skinande slutresultatet.
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-Trummorna var i ganska dåligt skick och 
vi fick åtgärda vissa av dem för hand och 
kunde använda spolbil eller släpskoter i 
andra fall, berättar Jonas Karlsson, Rail-
care, som var en av dem som genomförde 
renoveringarna.

Arbetena omfattade trumrensning/
trumrenovering, dikesrensning, ero-
sionsskydd, stödmurar och infodringar. 
Tidsåtgången per trumma varierade från 
ungefär en dag till upp mot 40 timmar. 
Storleken på trummorna var från 40x40 
cm till 150x150 cm. 

i Norge. Redan nu kan vi notera 
att vi verkar få en bättre start på 
2012 med både reella uppdrag 
och en rad förfrågningar.

Ny verksamhetsansvarig
Roland Lindberg tillträdde som 
ny verksamhetsansvarig för Rail-
care Lining i november. 
Han kommer senast från en tjänst 
vid Metso men har framförallt 
sin bakgrund på Inpipe, där han  
arbetade under en lång tid,  
närmare 20 år med att utveckla 

Förutom det stora uppdraget 
i Västsverige (se artikel här 
ovan) var 2011 något av ett 
mellanår för Railcare Lining. 
Det kännetecknades av en 
rad mindre uppdrag i främst 
Mellansverige.

-Positivt var dock att vi även fick upp-
drag ner mot Skåne där vi aldrig tidigare 
genomfört några trumrenoveringar, be-
rättar Daniel Öholm, Railcare Lining. 
Vidare fortsatte vår marknadsbearbetning 

Bättre start 2012

Stort uppdrag för Railcare Lining
Railcare Lining genomförde 
under hösten ett av de stör-
re uppdragen i företagets 
historia. Det handlade om  
renovering av totalt 59 järn-
vägstrummor på sträckor-
na Kil-Laxå och Hallsberg- 
Falköping (västra stambanan).

Trångt i smala trummor
– Det är förstås enklare att arbeta i de 
större trummorna. I de mindre är det 
handarbete som gäller och då är det bara 
att krypa in. Det är lätt att komma in, 
men svårare att ta sig ut…

Hela projektet sträckte sig över ca tre 
månader i slutet av 2011 och gynnades av 
mycket bra väder, dvs ingen snö och kyla. 

– Det gick bättre än förväntat, säger 
Jonas. Nu återstår fem trummor och en 
del tilläggsarbeten som ska göras under 
våren 2012.

utrustningarna och 
produktmixen på 
företaget.

-Det känns jätte-
kul att få jobba på 
Railcare Lining, det 
här kommer att bli 
en riktig utmaning 
och det driver mig 
framåt, säger Roland 
Lindberg.

En helt igenväxt järnvägstrumma innan Railcare renoverade den. Bilderna till vänster visar resultatet från båda hållen.

Roland Lindberg är ny verk-
samhetsansvarig på Railcare 
Lining.
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Klartecken för nya 
Atumo-utbildningar
”Förare/Tsm spärrfärd” och ”Förare spärrfärd till förare av tåg”. Det är de något kryptiska 
namnen på två lokförarutbildningar som Atumo har rätt att erbjuda i fortsättningen. 
Vid sidan av Järnvägsskolan är Atumo det andra fristående företaget i Sverige som har 
fått sina kursplaner godkända. 

Helena ny utbildare
Helena Sjödin är ny utbildare i säkerhetsfrågor på Atumo. Hon kommer från Kiruna 
och har en bred bakgrund inom järnvägen, bl a som tågkonduktör och tillsyningsman.  

Posten blir konceptkund
Mer brev och paket än man förmodligen 
tror fraktas av Posten på järnväg. I princip 
alla brev söder om Sundsvall går per järn-
väg för att landa hos mottagaren dagen 
efter de skickades. För att klara detta har 
Posten flertalet terminaler belägna intill 
järnvägen där vagnar rangeras och post 
lastas om. Totalt handlar det om 3-4 km 
järnväg och 5-6 växlar som är Postens 
eget ansvar.

-I princip är det bara jag som hanterar 
alla frågor kring våra spår, vilket kan 
bli lite ensamt, säger Kenneth Persson, 
Transport controller Posttåg. Sedan ett 
antal år har jag haft ett samarbete med 
föregångaren till Atumo och numera med 
Atumo. Ett samarbete som vi nu fördjupar 
genom att teckna konceptkundsavtal.

Kommuner och industrier
Oavsett hur många meter järnväg en 
aktör äger så gäller samma regelverk och 

all administration ska skötas lika noggrant 
för att tillståndet att trafikera sin sträcka 
ska behållas. Många kommuner och 
större industrier har egna spår och det är 
huvudsakligen dessa som är Atumos kon-
ceptkunder, för närvarande ca 15 stycken.

Ett djupare samarbete
 -Vi kollade runt bland de som er-

bjuder dessa tjänster och fastnade för 
Atumo, säger Kenneth. 
De är seriösa och har rätt 
inställning. Nu kommer 
vi att samarbeta på ett 
ännu djupare sätt med 
regelbundna möten där Atumo tar en 
proaktiv roll. Det handlar om till exem-
pel att följa med i ny lagstiftning, sköta 
kontakter med Trafikverket, signal- och 
besiktningsärenden samt att göra olycks-
utredningar. 
För det blir inte enklare. Det kommer hela 

tiden nya föreskrifter och det kan vara 
ganska snårigt att uppfylla allt till punkt 
och pricka. Därför känns det jättebra att 
vi nu kommer att jobba ännu närmare 
varandra.

Två stora utmaningar
Kenneth Persson ser två stora utmaningar 
för 2012. Det handlar om dels en ny post-
terminal i Hallsberg där allt ska knytas 

ihop med det befintliga 
nätet, dels det årliga 
tidtabellskiftet som sker 
i december månad.

-Det är typiskt att 
det ska göras just den månaden när vi 
har dubbel volym post jämfört med årets 
övriga månader…

”Skönt att ha någon  
att diskutera med”

Stora delar av de brev som postas i Sverige fraktas på järnväg för att delas ut dagen efter. Nu blir posten konceptkund till Atumo.

Helana Sjödin är ny utbildare i säkerhets-
frågor.
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Fortsatt framgång för 
plattformsrenovering 
à la Railcare
Railcares metod för renovering av plattformar har fortsatt 
framgång. Under året har stationen i Varberg gjorts klar och 
de nya uppdragen Arvika, Kristinehamn och Tierp genomförts. 
Av dessa tre var plattformsprojektet i Tierp störst.
-Det beror helt enkelt på att plattformen där är längre än på 
de andra orterna, berättar projektledaren Bengt Hoppe på 
Trafikverket. Detta i sin tur har bland annat att göra med att 
Tierp är ändstation för Upplands Lokaltrafik och slutstation för 
de flesta av deras tåg.

Railcare vann upphandlingen på bästa pris. Förutom ytskiktet på plattformen ingick 
även ny belysning, bänkar, lutningsbrädor, papperskorgar och varselmarkering i pro-
jektet.

-Vi känner till Railcares arbeten på tidigare stationer och vet att metoden fungerar, 
men det var priset som avgjorde. Slutresultatet är detsamma oberoende av vilken en-
treprenör vi väljer. Dock får man som bonus färre plattskarvar med Railcares metod, 
dvs färre ställen där det kan börja växa maskrosor!

Fräscht underlag
Plattformen i Tierp renoverades inte för så länge sedan i samband med att X2000 
började trafikera Stockholm-Sundsvall. Underlaget var därför bra, vilket bidrog till att 
projektet löpte helt enligt tidsplan under perioden september-december.

-Ja, det har inte varit några problem och vi har också undvikit olyckor under arbetet, 
säger Bengt Hoppe. Största förbättringen upplevs nog av dem som är handikappade 
och synsvaga, säger Bengt. Övriga lägger nog mest bara märke till att det är nya bänkar 
och fräschare belysning.

Vässar metoden
-För varje genomfört uppdrag lär vi oss mer och kan ytterligare vässa både metoden 
och genomförandet, säger Jonny Granlund, verksamhetsansvarig Sverige på Railcare. 

Plattformarna ingår i projektet Stationer för alla och renoveras för att uppfylla 
gällande EU-regler avseende handikappanpassning och ökad framkomlighet för 
synskadade. Enligt dessa regler ska en person inte ha längre än 3 mil till närmaste 
handikappanpassad station. På sikt ska alla viktiga stationer i Sverige anpassas, men 
takten avgörs förstås av de ekonomiska prioriteringarna i stort.

-Vi räknar med att ytterligare projekt ska genomföras under 2012 och att vi ska 
vara konkurrenskraftiga även fortsättningsvis, säger Jonny.

Tierps station har uppgraderats med ny beläggning på plattformen. Här ligger de färdiga kom-
ponenterna redo för att monteras.

Den vita kanten på plattformen ger passage-
rarna en tydligare markering mot spåret. Det 
är fördelaktigt inte minst för synskadade.



13
   NOTISER

Missa inte filmerna där Railcares olika 
specialmetoder presenteras! Filmerna 
finns att se på webben, www.railcare.
se/filmer och ger en utmärkt inblick 
i hur det hela fungerar – näst bäst 
jämfört med att se det hela i verklig-
heten. Här är några exempel på vad 
du hittar där:

Världens 
smutsigaste 
jobb?
En av filmerna berättar om trumrens-
ning som förmodligen skulle kvala in 
i TV-serien om världens smutsigaste 
jobb. De tålmodiga operatörerna som 
kryper in i trånga järnvägstrummor för 
att suga upp sand, lera och grus, som 
följt med vatten under åratal, gör en 
verklig insats!

Att renovera en 
trumma
Railcare Linings metod att ge järn-
vägstrummor (eller andra trummor,  
t ex vägtrummor för den delen) ett 
nytt glasfiberarmerat foder visas i en 
av filmerna. Förutom att insidan av 
trumman blir mer underhållsfri och att 
vatten rinner igenom enklare, fungerar 
den också som ett dragstag som håller 
samman banvallen.

Arbete i lera
Lera är inget problem för Railcares 
vakuumsug! Det demonstreras i filmen 
dräneringsarbeten. Snabbt och elegant 
skapas ett väl definierat dike för drä-
neringsslang.

Här sker transport av grussug och grusvagn från Myrdal. Under året var det ett stort jord-
skred, ca 30 m brett och 3 m högt, som förstörde delar av snöskyddet till vänster. Lyckligtvis 
var maskinerna inte parkerade på det stället och klarade sig undan raset.

Växling av vagnar med nya Toyota-bilar. Bilarna kommer med båt till Malmö och körs på tåg till 
Drammen. Grenland Rail har uppdraget att växla vagnarna på ”bilhamnen” i Drammen.

Leverans av spårväxel till Örtfjell station på Nordlandsbanen. Syllarna tillverkas i Norge, 
transporteras till Sverige där de monteras samman till en växel, och därefter transporteras 
den tillbaka till Norge.

Bilder från Norge
Här kommer några bilder från Grenland Rail AS, Railcares 
delägda norska bolag:
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   DANMARK

VBU en metod för 
Danmark?
Railcare Danmark har fått sin första 
förfrågan på ett uppdrag som involverar 
Railcares VBU-maskin. Det är en maskin 
som används för ballastupptagning eller 
för att rensa banvallen från vegetation som 
gräs och buskar. Maskinen går på djupet 
och även rötter tas bort. 

– Jag hoppas verkligen att uppdraget 
blir verklighet så att vi får en chans att 
testa metoden i Danmark och visa vad vi 
kan, säger Uffe Mørch-Pedersen .

Uffe söker nya 
kontakter
Railcare Danmark kommer att intensifiera 
sin marknadsföring.

-Det är viktigt att hitta nya kontakter 
och komma i direktkontakt med järn-
vägens projektledare, säger Uffe Mørch-
Pedersen. Vi planerar också att bli mycket 
bättre på att visa upp vad vi kan genom 
att hålla demonstrationer och visningar.

Ett tungt år. Så sammanfattar 
Railcare Danmarks verksam-
hetsansvarige Uffe Mørch-
Pedersen år 2011. 
-Dock ser det betydligt bättre 
ut för 2012 med bland annat 
tre stora järnvägsprojekt som 
ska igång på Jylland under 
våren. Vi har inte kapacitet för 
att vara med i alla, men hop-
pas på att något tillfaller oss.

Railcare Danmark  
ser fram emot  
en ljusare framtid

Railcare Danmark har haft en lägre be-
läggning än tidigare år. Uffe menar att det 
har att göra med dels en omorganisation 
av järnvägsunderhållet i Danmark med 
uppskjutna investeringar som följd, dels 
ökat utländsk konkurrens.

-Vi får allt fler järnvägsentreprenörer 
från Tyskland och Holland som är med 
och konkurrerar med oss i Danmark. De 
känner förstås att det ligger nära till hands 
rent geografiskt så det utländska inslaget 
är mycket tydligare än i Sverige. 

Många förfrågningar
Som en följd av det besvärliga läget har 
Railcare Danmark minskat bemanningen 
med tre personer. År 2012 ser dock 
mycket ljusare ut.
-Vi har många förfrågningar på både 
transportuppdrag och entreprenadjobb 
med Railvac-sugen.  

Railcare Danmark hade ett mellanår 2011. Nu ser man fram emot ljusare tider.
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Bantat Railcare Tåg lever vidare

Järnvägsveteran ny 
nyckelperson
Railcares ledning meddelade på höstkanten att Railcare Tåg 
skulle upphöra med timmertransporter vid årsskiftet 2011-
2012. Det innebar också att ett tiotal anställda sades upp och 
kontoret i Östersund lades ner. Kvarvarande lokförare anställ-
des av Railcares dotterbolag Three-T. Men Railcare Tåg lever 
vidare och vid det nya kontoret i Skelleftehamn började vid 
årsskiftet Thomas Boström, nyanställd produktionsplanerare 
och maskinansvarig vid Railcare Transport.

-Det känns spännande att komma in i det 
här läget och ha chans att få vara med och 
utveckla något nytt, säger han. Vi har en 
hel del intressanta ”bollar i luften” och vi 
får se vad det blir för utfall av det.

Thomas har en nästan 30-årig erfaren-
het från järnvägen med start i gamla SJ 
och därefter på TGOJ och Green Cargo. 
Hans uppgift blir nu att planera Railcare 
Tågs transporter och hålla kontakt med 
Trafikverket.

Goda chanser
-Railcares flexibilitet är det absolut 
viktigaste tillsammans med personalens 
kompetens och service, menar Thomas 
Boström. Jag tror att vi har goda chanser 
att utveckla intressanta affärer, speciellt 
om det handlar om specialuppdrag av 
”krånglig” last. Jag är heller inte främ-
mande för att vi kan samarbeta med 
andra – både mindre och större – aktörer 
i samma bransch.

Norska 
järnvägen letar 
leverantörer 
Norska Jernbaneverket vill se fler 
leverantörer i konkurrensen om kom-
mande järnvägsprojekt i landet. Bud-
geten har ökat med ca 1 miljard norska 
kronor vilket innebär att det blir 
till fler och större projekt framöver 
i Norge. Under mässan Nordic Rail 
fanns Jernbaneverket på plats för att 
intressera fler aktörer att vara med och 
konkurrera om jobben.

Utbyggd järnväg 
högst på 
önskelistan 
Svenska folket vill se fler spår, mer tåg 
och fler ställen där tågen stannar på. 
Det visar en SIFO-undersökning som 
presenterades på Elmia Nordic Rail 

Trots vinterkaos, förseningar och 
andra störningar som drabbat järn-
vägen, är svenskarna relativt nöjda. 
56 procent är nöjda med järnvägen, 
medan siffran för missnöjda bara är 
elva procent. Det tyder på att det finns 
ett stort tålamod bland svenskarna för 
den spårburna trafiken.

Snabbt österut
Det nya snabbtåget Allegro går  
mel lan Hels ingfors  och Sankt 
Petersburg. Tidsvinsten, jämfört med 
tidigare tågförbindelse, på de 443  
kilometrarna är nästan tre timmar. Det 
innebär att Allegro-tåget är snabbare 
än flyget. På den ryska sidan går tåget 
i 200 km/tim, på den finska 220 km/h. 
Vintertid kör tåget två turer dagligen. 
På sommaren utökas de till fyra.

Thomas Boström är ny produktionspla-
nerare och maskinansvarig på Railcare 
Transport.
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Ny marknad för Lining
Under hösten har Railcare i 
samarbete med Trafikverket 
vid några tillfällen testat att 
utföra infodringen vid ny-
tryckta trummor. Detta är en 
ny applikation, vilket innebär 
en ytterligare marknad för 
Lining-metoden har öppnat 
sig.

Railcares metod att renovera järn-
vägstrummor är att göra en infodring/
lining av befintlig trumma. Metoden 
går i korthet ut på att en strumpa av 
glasfiberarmerad plast förs in i den 
befintliga trumman. Därefter blåser 

man upp strumpan så att den ligger väl 
an mot befintliga trumväggarna. Med 
hjälp av ultraviolett ljus härdas sedan 
plasten som därmed formas efter den 
ursprungliga trumman oavsett om den 
är rund eller rektangulär.

Den gamla metoden för att en göra en 
ny trumma är att trycka ett stålrör ge-
nom järnvägsbanken och därefter föra 
ett mindre plaströr in i stålröret. Sedan 
gjuter man betong runt plaströret. 

Nya metoden

Med Railcares nya metod så trycks stål-
röret in som tidigare sedan görs en glas-
fiberinfodring av stålröret. Detta medför 

att det blir en säkrare kvalitet, bättre 
hållfasthet men framför allt blir trum-
mans area betydligt större med samma 
stålrör som jämförelse. Ökningen av 
arean blir markant, räknat på ett stålrör 
med diameter 600 mm så blir arean med 
Railcares metod 1,13 m2 medan den 
gamla metoden ger en area på 0,28 m2. 
Den totala lösningen för kunden blir 
bättre kvalitet, en trumma med större 
kapacitet och mer järnväg för pengarna.

-Resultatet av testerna har varit till 
full belåtenhet och jag hoppas att kun-
derna framöver kommer att se nyttan av 
denna utveckling, säger Daniel Öholm 
på Railcare.

Förutom Lining-infodringen i den nya trumman har man här också gjort en anslutning till en brunn. Tack vare infodringen så kommer  
anslutningen till brunnen att bli både tät och hålla ihop på ett stabilt sätt. Tomas Hedlund visar upp metoden.


