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Nu plockar  
vi ner bollarna

Vintertid är normalt en lugnare period 
i Railcare Group. I år har det dock varit 
mer rush än vanligt. En riktig snövinter 
kom som på beställning och innebar att 
vi verkligen fick testa och utvärdera våra 
snöröjningsmaskiner. Och de klarade ut-
maningarna med glans! Många ansvariga 
vittnar om hur värdefulla maskinerna är 
och de stopp och förseningar som kunnat 
undvikas.

Vi går nu in för att vara ”ödmjukt 
kaxiga”. Det innebär att vi inte kommer 
att sitta och vänta på att folk ska inse hur 
smarta våra lösningar är. Vi berättar det för 
alla som behöver veta det. T ex för infra-
strukturministern som var så imponerad 
av snöröjaren i Stockholm (se förstasidan). 
Vi satsar också extra på två stora mäss- 
or under 2013. Vi går ”all in” och tar 
med oss den stora SR 700-maskinen till 
Münster i Tyskland. Där hålls den stora, 
och enda viktiga järnvägsunderhållsmäs-
san i Europa.

Vi har haft många, stora bollar i luften 
under hösten-vintern, krävande men in-
spirerande. En av dem är den fina utveck-
lingen i Storbritannien där vi känner att 
det är en riktig ketchupeffekt på gång. Jag 
tror att vi på sikt kommer att ha verksam-
het där som minst motsvarar den i Sverige. 
En stor utmaning för oss, inte minst att 
rekrytera nya anställda som blir Englands-
pendlare. Vi har bestämt att alla operatörer 
även där ska vara svenskar, kompletterade 
med engelsk projektpersonal.

2013 blir ett riktigt spännande år på 
många sätt och jag räknar med att vi 
kommer att ta betydande kliv framåt och 
expandera inom alla våra kärnverksam-
heter. Följ utvecklingen på vår hemsida 
www.railcare.se – som f ö även den kom-
mer att få en modern layout och teknik 
under våren.  

 

Ulf Marklund

Ulf Marklund, VD och koncernchef 
Railcare Group

Snön lade sig som ett täcke över stora delar 
av Sverige redan i december 2012. Railcares 
mindre snöröjningsmaskin, SR 300, gjorde 
stor succé när den användes för växelröjning 
i centrala Stockholm. 
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Så kom den i alla fall – snön som vräkte ner över Mellansverige 
i början av december. Railcares snöbekämpningsmaskiner fick 
då visa vad de går för. Den stora SR 700-maskinen – fjolårets 
stora Railcare-lansering  –  placerades i Hallsberg där den 
gjorde stor nytta. Den mindre maskinen, SR 300, blev en ar-
betshäst som gjorde succé i Stockholmsområdet.

– Den har fungerat mycket bra och har en effektivitet som 
betytt mycket för att kunna hålla tågtrafiken igång, säger Tony 
Persson, Trafikverket Underhåll Öst.

SR 300 har använts till s k stråkröjning på 
sträckan Älvsjö-Karlberg. Varje natt efter 
snöfall har Railcare med sitt arbetslag om 
tre personer röjt mellan 25 och 45 växlar. 
Varje växel tar ca 3,5 minuter att röja med 
SR 300, detta att jämföra med manuell 
röjning som tar ca 1-1,5 timme!

– Det är också en stor fördel att SR 
300 totalröjer hela växelpartier och därför 
ökar framkomligheten även före och efter 
växlarna, säger Tony Persson.

Snö i början av december
De värsta snödygnen i Stockholmsom-
rådet under 2012 var 5-6 december som 
orsakade stora problem med tågtrafiken.  

”Den har betytt mycket för 
att hålla igång tågtrafiken”

SR
med kapacitet
En arbetshäst300

Läs mer på nästa uppslag > 
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– Jag är dock övertygad att snöröjningen hade tagit längre tid och 
att det blivit fler störningar om vi inte haft SR 300 på plats, säger 
Tony Persson. Dessutom är spåren kring Stockholms Centralsta-
tion mycket viktiga eftersom det passerar stora mängder tåg här 
varje dygn som ska vidare ut i landet. Blir det stopp i tågtrafiken 
i Stockholm påverkar det i sin tur hela landet.

Med Railcares snöröjare har Trafikverket alltså varit bättre rustat 
än tidigare år när det gäller att hantera ymniga snöfall. 

Utvärdering och förbättring
Vi kommer förstås att utvärdera årets snöbekämpning och fort-
sätta att bolla idéer för att förbättra ytterligare. Det är mycket 
värdefullt att ha Railcare som partner i det arbetet, de är öppna 
för nya idéer och ställer upp och bidrar. Det har också varit ett 
mycket gott samarbete mellan vår driftspersonal och Railcares 
snöröjningspersonal, vilket är mycket viktigt för att arbetet ska 
bli så effektivt som möjligt. 

Så här fungerar 
snöröjning med 
SR 300
Kl 15.30 planeras nattens arbete. 
ROL (Regional Operativ ledare) 
samråder med Railcares ansvariga.

Prioritering bland Stockholms 1400 
viktiga järnvägsväxlar utförs.

SR 300 körs ut och röjning sker 
en växel i taget efter en bestämd 
sträcka (stråkröjning).  Tågtrafiken 
kan därefter börja rulla igen i den 
riktning som SR 300 har röjt.

Eventuell is som fallit av tåg och 
som ligger på spåret plockas undan 
av Railcares minsta snöröjnings-
maskin SR 100 och ett växellag 
bestående av 3-4 personer.

Efter halva arbetsskiftet vänds SR 
300 och den korsande delen av 
kryssväxlarna röjs från snö. Spåret 
är därefter helt öppet för trafik i 
båda riktningar.

Spåren kring Stockholms Centralstation är mycket viktiga eftersom det 
passerar stora mängder tåg här varje dygn som ska vidare ut i landet.

SR 300-maskinen används för totalröjning av hela växelpartier, vilket är 
en stor fördel för ökad framkomlighet både före och efter själva växeln.
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Timmervagnar byggs 
om för långtidsuthyrning  
till Boliden 
Boliden Mineral AB hyr 20 containervagnar och ett T43-lok 
för växling på smältverket Rönnskärsverken via Railcares dot-
terbolag Railcare Tåg och Three T. Avtalet omfattar fem+ett 
år med start under våren 2013. 

Vagnarna, ursprungligen byggda för trans-
port av stålämnen, har därefter använts 
som timmervagnar. Nu byggs de om 
för containerfrakt av elektronikskrot vid 
Railcares verkstad i Skelleftehamn.

– Vi har en omfattande vagnspark, 
berättar Hans Flodmark, verksamhets-
ansvarig på Railcare Tåg. Delar av denna 

är tillgänglig för kortare eller längre  
uthyrning och vi kan anpassa vagnarna 
efter vad som ska fraktas. Vi ser även 
till att ombyggda vagnar godkänns för 
järnvägstrafik.

Fotnot: Om man ställer alla Railcare-
vagnar i en rad bildar de ett knappt tre 
kilometer långt set. 

Railcare Groups vagnspark 
hyrs ut genom Railcare Tåg 
och Three-T  

4-axliga containervagnar 50 st 
2-axliga flakvagnar 40 st 
8-axliga timmervagnar 10 st 
4-axliga timmervagnar 25 st 
2-axliga timmervagnar 12 st

Flera av timmervagnarna kan kon-
verteras till annan användning, t ex 
container, flak, coils.

Jesper Andersson är en av dem som arbetar med ombyggnationerna av  
timmervagnar till containervagnar vid Railcares verkstad i Skelleftehamn.

VAGNSPARK
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Hela 38 km järnvägsspår på sträckan Storvik-Morshyttan blev 
renoverat under sommaren 2012. 

Det var ett av Strukton Rails hittills största projekt i Sverige 
och som underentreprenör anlitades Railcare för kabelhan-
teringen. Även för Railcare var det ett av de större genom 
tiderna och inte mindre än 26 Railcare-operatörer och fem 
vakuumsugar medverkade.

– Railcares metod att jobba med kabelsänkning är den klart 
smidigaste och i det här projektet ingick mycket arbete med 
kablar och kanalisation, säger Thomas Carlsson, Struktons 
platschef.

Spåret mellan Storvik och Morshyttan är 
ett enkelspår, vilket innebar att tågtrafiken 
måste stängas av helt under åtgärderna. 
Ovanligtvis beslutade man här att prio-
ritera godstrafik nattetid före passagerar-
trafik dagtid, vilket innebar att Strukton 
och Railcare fick arbeta på spåret under 
”kontorstid”. 

Kl 09.30-16.50 invaderades alltså 
spårsträckan av totalt upp mot ett 40-tal 
arbetsenheter från Strukton och Railcare 
samtidigt – ett enormt logistik- och sä-
kerhetsprojekt att se till att alla var på rätt 
plats och i rätt ordning.

Säkerhetsfrågor
– Vår huvudtillsyningsman tar över 
sträckan från tågledningen och ansvarar 
för den fram till att den lämnas tillbaka 
igen, säger Thomas. Det är ett mycket 
stort ansvar och säkerheten är högt priori-
terad. I det här fallet var det en klar fördel 
att få arbeta dagtid.

Railcares uppgift var att förbereda 
respektive delsträcka för ballast- och 
växelbyten, som genomfördes av Struk-
ton, genom att frilägga befintlig kabel 
och sänka den till ett större djup. Vid 

fyra driftplatser ingick även arbete med 
genomföringar och kanalisation.

Snabba beslut på plats
– Det var väl bara i det sammanhanget 
som det uppstod lite småmissar, men det 
var inte Railcares fel. Det är ju tyvärr inte 
förrän man börjar gräva i backen som 
man verkligen får reda på vad som ligger 
nedgrävt där… Vi fick fatta en del snabba 
beslut på plats.

Den 20 augusti var allt, som planerat, 
klart för slutbesiktning.

En bedrift
– Jag måste säga att det var en bedrift att 
vi lyckades hålla tidplanen, med tanke 
på projektets omfattning, säger Thomas 
Carlsson. Railcare gjorde också ett bra 
jobb så är det mycket troligt att de blir 
inblandade även i framtida projekt.

– Vi är också mycket nöjda med 
samarbetet med Strukton, säger Jonny 
Granlund, verksamhetsansvarig för entre-
prenad på Railcare. Vi har bara gjort några 
mindre gemensamma projekt tidigare, 
men det här visar att vi har kapacitet att 
åta oss även stora uppdrag. 

Stora delar av Railcares totala kapacitet användes vid det stora 
jobbet på sträckan Storvik-Morshyttan under sommaren 2012.

Vid kabelarbete krävs både strategi och 
utrymme för flexibla lösningar på plats.

Miltals med kablar 
vid storjobb för 
Strukton/Railcare
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Ökad säkerhet 
och kvalitet när 
operatörer blir 
fordonsförare
Railcares vakuumsugar uppgraderas 
till fordon från att ha klassats som 
arbetsredskap. Det innebär att alla 
operatörer som kör själva setet med 
vakuumsugen i fortsättningen är for-
donsförare. I järnvägsvärlden innebär 
det en uppgradering av kvalitet och 
säkerhet samt att alla Railcares ope-
ratörer får gå fordonsförarutbildning 
under sex-åtta veckor.

– Utbildningen är tuff och inte alla 
klarar den, berättar Jonny Granlund, 
verksamhetsansvarig. De övriga opera-
törerna arbetar förstås som vanligt med 
vakuumsugen, men när den ska flyttas 
är det en operatör med ”körkort” som 
ska göra det.  

De blir nya 
arbetsledare
Lorentz Rydén och Adam Sundin 
är Railcares nya arbetsledare. Det är 
två erfarna Railcare-medarbetare som 
kommer att vara arbetande arbetsle-
dare och ansvarig ledning på plats. 

Det här innebär att ledningsfunk-
tionen på Railcare förstärks och att det 
alltid finns någon som kan ge svar och 
kan fatta beslut på ett mycket konkret 
och kundnära sätt, även om det är helg 
eller natt. Det mycket stora individu-
ella ansvar och befogenheter som varje 
Railcare-anställd har påverkas inte av 
förändringen.  

Adam Sundin Lorentz Rydén
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Ett på papperet enkelt problem: att sänka 
ett felritat spår med 125 mm på två spår-
sträckor, totalt ca 130 m, hade orsakat 
oerhörda bekymmer på grund av att det 
var så svårt att åtgärda med traditionella 
metoder. Att komma fram med spår- eller 
vägbaserade fordon och genomföra jobbet 
på kort tid hade visat sig omöjligt. 

Detta innebar att spåren och järn-
vägskorsningen på sträckan inte gick att 
använda som tänkt under 18 månader. 
Oerhört frustrerande, eftersom detta är 
en av Englands mest trafikerade järnvägs-

sträckor. Karl Gilmore hörde talas om ett 
nytt sätt att gräva ballast och googlade 
sig fram till railcare.se. Därefter kontak-
tade han Steve Mugglestone på Railcare 
i England som snabbt arrangerade en 
demonstration. Inramningen den natten 
i Doncaster var allt annat än underbar.

Besök i gräsligt väder
– Det var helt enkelt gräsligt väder med 
snö och kyla, berättar Karl. Jag hade nästan
förväntat mig att arbetet skulle ha ställts in
men när vi äntligen kom fram till arbetsstäl-

let var Railcares team på plats och redo att 
sätta igång. Det var verkligen inspirerande 
att möta Railcare-killarnas fantastiska och 
optimistiska inställning. Jag insåg snabbt 
att det bästa är att förklara vad jobbet går ut 
på och låta Railcare sköta resten. De klarar 
i stort sett allt! Själva arbetet gick oerhört 
snabbt, jag har inte sett något som kan 
mäta sig i hastighet, kapacitet och kraft.

Operation övertalning
Karl var alltså övertygad om att Railcare-
metoden skulle vara perfekt för Ladbroke 

 En underbar natt  
 i Ladbroke Grove
Railvac-sugen uppfyller alla önskemål. Det är en komplett och effektiv  
lösning och natten i Ladbroke Grove visade vad den här typen av 
avancerad teknologi kan betyda för järnvägsunderhållet i Storbritannien.

Karl Gilmore, projektchef på Amey Colas, var trött men lyrisk efter 
det 27 timmar långa arbetet där Railcare genomförde en spårsänkning 
bara ett par kilometer från Paddington station i London – en av de mest 
trafikerade sträckorna i England.

En dryg decimeter för högt spår på en 130 m lång sträcka hade orsakat problem i ca tio år i närheten av Paddington station. 
En natt med Railcare-maskinen i intensivt arbete innebar lösningen. Stora skaror av intresserade följde arbetet.
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 En underbar natt  
 i Ladbroke Grove

Grove, men det återstod att övertyga hans 
kolleger liksom kunderna på Network 
Rail och Crossrail. Eftersom så mycket 
stod på spel i Ladbroke Grove fanns inget 
utrymme för att något skulle kunna gå fel. 
Till slut fattades ändå beslutet och en 27 
timmar lång avstängning av spårområdet 
i Ladbroke Grove arrangerades.

Själva arbetet gick helt enligt planerna, 
med undantag för att Railvac-jobbet 
gick en och en halv timme snabbare än 
beräknat. Ballast avlägsnades och spåren 
sänktes. Inom utsatt tid kunde spåren tas 

i bruk och efter 18 månader kunde tåg-
trafiken köras som normalt igen.

Enormt intresse
– Det var ett fantastiskt intresse kring 
jobbet med mängder av ansvariga, från 
kundföretagen och oss själva, på plats för 
att följa det. 

Karl Gilmore gjorde förstås också 
jämförande beräkningar av kostnaderna 
och kom fram till att Railvacs hastighet 
gör Railcare-metoden mycket kostnads-
effektiv. Detta gäller inte minst under 

veckoarbetstid då metoden gör det möjligt 
att utföra arbeten som inte skulle gå att 
genomföra på andra sätt p g a de korta 
uppehållen i tågtrafiken.

– Den underbara natten i Ladbroke Gro- 
ve visade verkligen vad Railcare klarar av.  

Fakta Ladbroke Grove 
Ladbroke Grove, ett par km från Paddington station i London, har etsat sig fast 
i britternas minne som platsen för en av de värsta tågolyckorna i modern tid. 
1995 fortsatte ett tåg trots varningssignal och kolliderade med ett annat. Efter 
den våldsamma kollisionen blev det explosion och eldsvåda. Totalt 31 personer 
omkom och 525 personer skadades. Olyckan skapade också en stor debatt kring 
säkerheten på järnvägen efter den privatisering som genomfördes 1994. 
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FAKTA EUROAD

Railcare satsar på minskad 
dieselförbrukning
Trafikverket och Railcare har kommit överens om att bränsle-
tillsatsen EuroAd ska användas i fordonen som används vid 
snöröjning och snösmältning på Stockholms Centralstation. 

– Vi räknar med att bränsleförbruk-
ningen kommer att minska med sju till 
tio procent, utsläppen halveras och den 
totala bränslekostnaden sänks, säger 
Jonny Granlund, verksamhetsansvarig för 
entreprenad på Railcare.

Intressant test
– Vi ser det här som ett intressant test och 
hoppas att Railcare ska kunna påvisa bra 
effekt, säger Yngve Handspik, Trafikver-
kets samordnare på underhållsområde 
Stockholm Öst. 

Hans kollega Ann Wikström, en av 
Trafikverkets miljöexperter, har granskat 
själva tillsatsen EuroAd och har inga be-
tänkligheter mot medlet i sig. 

Mot miljövänligare alternativ
– Däremot vill jag gärna ha bevis på de 
effekter som man hoppas på, så det ska 
bli spännande att följa upp. Trafikverket 
har tydliga generella miljökrav men ställer 
inga speciella krav på våra entreprenörer 

när det gäller bränslen. Vi ser dock gärna 
att våra entreprenörer arbetar med frågor-
na och riktar in sig mot mer miljövänliga 
alternativ. De som gör det kommer att 
vara framtidens vinnare.

Railcare arbetar kontinuerligt med 
frågan, men har hittills inte hittat något 
som skulle kunna ersätta diesel på ett 
bärkraftigt sätt.

Svårt byta ut diesel
– El är inget alternativ eftersom våra 
maskiner ofta färdas på spårsträckor som 
inte är elektrifierade, säger Jonny. Olika 
typer av biobränslen är svåra att använda 
eftersom tillgängligheten är begränsad.

Rent praktiskt kommer EuroAD att 
tillsättas i samband med tankning av 
Railcares fordon med hjälp av en pump 
med dataenhet samt en 25 liters dunk.

– Vi kommer att följa upp detta 
mycket noggrant och vi återkommer med 
rapporter och resultat senare under 2013, 
säger Jonny.  

Ett vegetabiliskt tillsatsmedel, 
en katalysator för alla typer av 
flytande bränsle. EuroAd är helt 
giftfritt och nedbrytningsbart. 
EuroAd fungerar som ett slags 
rengöringsmedel i motorn som 
minskar igensättning med sot 
och bidrar till förbättring av 
förbränningen.

EuroAD ger tre 
huvudsakliga 
effekter
• Lägre bränsleför-

brukning, ca 7-10%

• Mindre sot i motorn

• Minskade utsläpp

EuroAd är utvecklat i Kanada där 
det också tillverkas. Det mark-
nadsförs av EDS, Emission Par-
ticle Solutions i Örnsköldsvik. 
Produkten är testad av Analytica  
(accrediterat av Swedac) och den 
är EPA-registrerad i USA.

En tillsats i dieselbränslet ska sänka Railcares förbrukning med sju-tio procent.
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VBU:n ett självklart val 
vid hantering av ballast
Railcares VBU-maskin används vanligtvis för att röja och för-
bereda före ett spårbyte. Under fjolåret användes den i stäl-
let efter spårbyte på sträckan Falköping-Skövde och därefter 
Skövde-Väring.  Där var spårbyte redan genomfört och Railcare 
fick uppdraget att lasta och frakta undan de överskottsmassor 
som lämnats vid sidan av spåret.

Totalt handlar det om ca 16 000 kubik-
meter ballast, varav ca en fjärdel återstår 
att hantera under våren. Projektet är ett 
partnerprojekt mellan Trafikverket och 
Infranord, som i sin tur anlitade Railcare 
eftersom det bedömdes att hantering med 
VBU var det enda möjliga alternativet för 
uppdraget. Railcare hade för övrigt redan 
arbetat på sträckan med kabelsänkning 
och kabellokalisering.

Tre klasser
Marcus Kilmo på Inhousetech Projekt är 
byggledare på Trafikverkets uppdrag. Han 

berättar att ballastmassorna delats in i tre 
olika klasser: röda massor (till behandling/
återanvändning/destruktion), grå massor 
(täckningsmaterial på tipp) och övriga 
massor som omfördelats längs spåret. En 
omfattande provtagning avgjorde vilka 
massor som hörde till vilken klass.

Förorenad ballast
–  Att äldre ballast innehåller metallförore-
ningar, särskilt från träsyllar impregnerade 
med kreosot, är mycket vanligt, säger 
Marcus Kilmo. I dagsläget tänker vi ju 
miljömässigt och därför hanteras de nog-

grant, även om halterna i det här fallet inte 
var alarmerande på något sätt. 

Railcares VBU klarade att plocka upp 
och frakta bort ca 400 kubikmeter ballast 
per arbetsnatt (när spåret var avstängt). 
I det här projektet innebär det totalt att 
VBU:n fraktat undan motsvarande ca  
2 000 lastbilslass när det är klart!

– Trots att vi hade ganska kort tid på 
oss för planering av jobbet har det gått 
mycket bra, säger Per Nilsson, arbets-
ledare på Railcare. Bland annat för att 
trafikledningen på sträckan har gjort ett 
mycket bra jobb.

Smidigt samarbete
– Samarbetet med Railcare har fungerat 
riktigt bra, det har varit smidigt, säger 
Marcus Kilmo.

Den snörika vintern satte stopp för 
arbetet i slutet av fjolåret och därför 
kommer resterande massor att hanteras 
under våren.  

Stora mängder ballast hanteras med hjälp av Railcares VBU-maskin på sträckan Falköping-Väring.
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Railcare i England ser fram 
emot sitt bästa år hittills
– Den nya vakuummaskinen RA7, speciellt anpassad för den 
engelska marknaden, har verkligen öppnat alla dörrar. Nu kom-
mer kunderna till oss i stället för att vi åker runt och knackar 
dörr, säger Steve Mugglestone på Bridgeway Railcare LLP. Alla 
pratar om oss nu och jag får hela tiden förfrågningar från både 
kända och okända kontakter!

Steve räknar med att maskinen ska vara 
fullbokad med uppdrag på helgerna från 
mars och framåt. Även ett av de viktigaste 
försäljningsargumenten – att kunna göra 
snabba och effektiva insatser under nätter 
mitt i veckan – har gått hem, och maski-
nen är bokad även stor del av vardagarna. 
Att kunna arbeta med underhåll även 
på vardagar (seven day railway) är en 
nationell ambition för att kunna kombi-
nera minimalt med trafikstörningar med 
upprustning av järnvägsnätet.

Intresse och bokningar kommer från 
hela landet och beställarna utnyttjar också 
maskinens mångsidighet till en mängd 
olika uppdrag, t ex grävning under spår, 
vid installation av signalkablar, dräne-
ringsjobb och vanlig spårupprustning.

Dags för fler maskiner?
– Vi kommer säkert att behöva öka vår 
maskinkapacitet framöver, säger Steve. 
Det finns sju huvudsakliga järnvägsregio-
ner i Storbritannien och jag tänker mig att 

det i framtiden finns plats för minst en i 
varje region. Parallellt med att vi får mer 
maskiner och mer uppdrag kommer vi 
förstås också att behöva förstärka perso-
nalen här i England, framför allt när det 
gäller projektledning.

Underhåll och renovering
Bokningar och förfrågningar i England 
handlar mest om underhållsarbeten 
avsedda att rusta upp delsträckor med 
en tidshorisont på fem-tio år, något som 
passar RA7 perfekt. Men intresset är 
också stort från alla ledande företag som 
arbetar med mer omfattande ombyggnad/
nybyggnad av järnvägsnätet.

– Det här är riktigt, riktigt roligt och 
det känns som allt arbete vi lagt ner under 
många år nu betalar sig. Nu är Railcare 
verkligen etablerat i Storbritannien och vi 
är här för att stanna!  

 RA7 
 Bakom succégenombrott  
i Storbritannien

– Den specialkonstruerade RA7 för den brittiska marknaden har öppnat alla dörrar för oss, 
säger Steve Mugglestone på Bridgeway Railcare LLP. Nu kommer kunderna till oss!
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Atumo satsar 
på järnvägs-
fordonstjänster
Atumo, Railcares delägda konsultföre-
tag med inriktning mot järnväg, satsar 
under 2013 extra på utveckling av 
järnvägsfordonstjänster. Som järnvägs-
fordon räknas lok, vagnar och arbets-
fordon. Tillstånd och godkännande-
processer, riskanalyser, projektledning, 
oberoende granskare, dokumentation 
för att nämna några typer av tjänster. 
Ett exempel på ett specialiserat uppdrag 
är att Atumo har handlagt provkör-
ningsbeslut på uppdrag av Trafikverket. 

– Det kan handla både om om-
byggda eller helt nya lok och vagnar 
som behöver testas för att godkännas 
för trafik på den svenska järnvägen, 
berättar VD Michael Marklund. Vi 
förstärker nu med extra kapacitet för 
att fylla kundernas behov och ser stora 
möjligheter att expandera på det här 
området.

Som ett led i satsningen kommer 
Atumo att för första gången ha en egen 
monter på järnvägsmässan Nordic Rail 
i Jönköping i höst.  

Jättetrum-
renovering  
i Kiruna
Renovering av en stor väg- och järn-
vägstrumma i Kiruna utfördes i vintras 
av Railcare. Det är en betongtrumma 
som är hela 90 meter lång och 1 800 
mm i diameter. På grund av den stora 
längden fick glasfiberinfodringen delas 
i tre delar, vardera vägde nästan fyra 
ton. Dessa fogades samman med fasade 
skarvar i vattnets strömriktning. Slut-
resultatet rapporteras ha blivit mycket 
lyckat.  

Atumo – Boliden 
Rönnskärs stöd i 
järnvägsfrågor
Isak Nilsson, avdelningschef på Boliden Rönnskär i Skellefte  -
hamn är mycket nöjd med det samarbete som inleddes under 
2012 då han tecknade konceptkundsavtal med Atumo.

– Vi tar nu ett steg till och utökar samarbetet, under 2013 ska 
vi bland annat bygga nya bomanläggningar för att ytterligare 
öka trafiksäkerheten på området.

Rönnskär har en ökande trend när det 
gäller järnvägstransporter. Till smältverket 
kommer olika typer av komplexa gruv-
koncentrat och återvinningsmaterial, t ex 
elektronikskrot, för att bearbetas till olika 
metaller. Från verket transporteras framför 
allt färdig koppar.  

Lokförare och lastning/ 
lossning
På Rönnskärsområdet är det Bolidens 
egen personal som sköter järnvägstran-
sporterna. Det är totalt 11 lokförare och 
en hel del övrig personal som blir inblan-
dade vid lastning och lossning av ungefär 
1200 vagnar per månad.

Med hjälp av Atumo har de nu fått 
aktuell utbildning, en verksamhet som 
fortsätter kontinuerligt.

Många arbetsuppgifter
Förutom utbildning av personalen ingår 
även dokumentation, instruktioner, ruti-
ner, riskanalyser, internrevisioner och att 
se till att Rönnskär följer gällande lagar 
och regler i Atumos konceptkundsupp-

drag. När det gäller de nya bomanlägg-
ningarna leds projektet av Atumo. 

– Utöver utbildningsinsatserna träf-
fas Isak och jag ungefär varannan må-
nad, berättar Atumos konsult Thomas 
Brunnberg. Men vi pratar med varandra 
nästan varje vecka i telefon och då är ju 
Boliden en prioriterad kund som snabbt 
får hjälp av mig eller någon av mina 
medarbetare. Jag tycker att Rönnskär gjort 
ett mycket bra jobb med att identifiera 
de områden där de behöver förstärkning 
och för egen del är det inspirerande att 
komma in och lära sig verksamheten mer 
grundläggande än vad som är möjligt när 
jag gör mer enstaka konsultinsatser.

Viktig del av verksamheten
– Ja, vi ser Atumo som en värdefull sam-
arbetspartner, säger Isak. Även om järn-
vägsdelen är en mindre del av den totala 
verksamheten på ett smältverk så är den 
av avgörande betydelse för att material 
ska finnas på rätt plats när det behövs i 
produktionen.  

Isak Nilsson, Boliden Rönnskär, och Thomas Brunnberg, Atumo, är ett team inom järn-
vägsfrågor på det stora industriområdet. Under fjolåret utökades samarbetet och Boliden 
Rönnskär är nu en av Atumos konceptkunder.
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Nästan för bra för att vara sant – måste ses! En gammal 
reklamslogan som faktiskt stämmer in på Railcares lining-
koncept för renovering av järnvägstrummor. 

– Först när man fått se hur det går till och hur resultatet 
blir kan man verkligen förstå alla fördelar, säger Roland 
Lindberg, ansvarig för Lining. Därför har vi nu utvecklat en 
rigg i miniversion för snabba och effektiva demonstrationer.

Uppskattad demo i Wirksworth
I samband med att den första specialbyggda Railvac-maskinen 
levererades till Storbritannien bjöd Railcare Bridgeway LLP in 
till en demonstration i Wirksworth, mitt emellan Birmingham och 
Leeds. Besökarna, ett 30-tal potentiella kunder, bjöds på både upp-
visning i vakuumteknik och renovering av en dränerings    trumma.

Demonstrationen hölls på en musei-
järnväg, vilket innebar att det gick att 
disponera både spår och bangård på ett 
enklare sätt än på en sträcka med tät 
järnvägstrafik.  Efter en inledande sejour 

där vakuumsugen visades på bangården 
fraktades besökarna med tåg till platsen 
för trumrenoveringen. Där hade Railcare-
teamet förberett genom att rensa den 
trumma som skulle fodras med lining. 

Vidare hade man rivit ett träräcke och 
röjt upp vid in- och utlopp.

Trumma i tegel
– Även själva trumman var nästan mu-
seal, berättar Roland Lindberg, ansvarig 
för trumrenovering på Railcare. Som så 
många andra i England var denna byggd 
i tegel. Vackert och välbyggt för hand, 
men efter kanske 100 år eller mer börjar 
materialet vittra och konstruktionen blir 
svagare. 

I vacker Engelsk landsbygd genomförde Railcare en uppskattad 
demonstration av lining-konceptet.

Railcares nya minirigg kan fraktas i en vanlig bil 
och användas för snabba demonstrationer på 
plats hos kund. 

Enklare lining-demo 
med ny minirigg
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Trumman som renoverades var av modell äldre.

Railcare har under flera år genomfört 
lining-demonstrationer både i Sverige 
och utomlands. Demonstrationer i riktig 
järnvägsmiljö är dock ganska omfattande 
projekt. Dels ska det finnas en lämplig 
trumma att renovera, dels ska allt runt 
omkring administreras. Därefter måste 
besökarna transporteras till platsen.

Halvtimmes demo
Med den nya miniversionen kan hela 
utrustningen fraktas i en vanlig bil och 
metoden kan visas ute på t ex en parkering 
i anslutning till kundens kontor. En de-

monstration som består av uppblåsning av 
glasfiberlining och härdning med UV-ljus 
tar ca 30 minuter. Den form som förestäl-
ler själva trumman har gjorts kvadratiskt 
så att man också kan visa hur liningen 
anpassar sig efter formen på den trumma 
som ska renoveras.

Som minne från demonstrationen 
tillverkas ett paraplyställ av testtrumman 
som skänks till kunden – en inrednings-
detalj som lyfter vilken företagsentré 
som helst!

– Vi har redan genomfört några de-
monstrationer med vår nya utrustning 

och det har varit väldigt uppskattat, säger 
Roland. Välkommen att kontakta mig om 
du eller ditt företag är intresserad av en 
egen demonstration.  

Trumman såg ut som en romersk 
båge, vilket innebar att besökarna fick 
se hur liningen anpassade sig efter den 
ursprungliga formen. Efter info, uppblås-
ning av glasfiberlining och härdning åkte 
sällskapet iväg för att äta.

– De som ville fick sedan komma till-
baka för att se hur vi slutfört arbetet och vi 
blev glada över intresset eftersom de allra 
flesta kom tillbaka, berättar Roland.  

Ett 30-tal potentiella kunder imponerades av teknik och 
hastighet vid renoveringen av trumman.

I uppdraget ingick även att riva ett träräcke och rensa 
upp vid in- och utloppet.    
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Friskt på fritiden
Mekaniserad snöröjning på Railcares 
vis innebär inte den fysiska ansträng-
ning som man vanligtvis förknippar 
med snöskottning hemmavid. Tvärtom 

kan det bli en hel del stillasittande för 
Railcares operatörer som arbetar med 
snöröjning i Stockholm. Därför har 
nu Railcare träffat avtal med Friskis & 
Svettis i Stockholm vilket innebär att 
Railcares anställda har fri tillgång till 
träning under sin lediga tid.

– Personalens hälsa är vårt fokus. Det 
är viktigt att våra operatörer både äter 
bra, vilar och motionerar under sina 
arbetsperioder då de vistas tio dagar i 
fält, säger Jonny Granlund, verksamhets-
ansvarig för entreprenad på Railcare.  

Railcares anställda har fri tillgång till 
träning under sin lediga tid i Stockholm.

Digital kontroll på 
händelser i fält
Bättre ordning och reda. Mindre papper. 
Bättre daglig kontroll och spårbarhet. 
Det ska bli resultatet av Railcares sats-
ning på digitala arbetsböcker. Tillsam-
mans med en konsult har man utvecklat 
en egen programvara som personalen i 
fält kommer logga in till och rapportera 
händelser dagligen, t ex fel som uppstått 
och vilka serviceåtgärder som gjorts.  
Operatörerna kommer att utrustas med 
Ipads för rapporteringen, men det finns 
även en app som man når via sin mobil-
telefon.

– Den tidigare rapporteringen med 
papper och penna hade en något blandad 
kvalitet, nu blir det enklare och smidiga-
re att rapportera, säger Jonny Granlund, 
verksamhetsansvarig för entreprenad 
på Railcare. Att ha bra kontroll för till 
exempel utförd service har blivit allt 
viktigare eftersom maskinerna är i bruk 
året runt, tidigare tog vi in dem varje 
vinter till vår verkstad i Skelleftehamn. 
Det nya systemet ger också arbetsledarna 
möjlighet att gå in dagligen och hämta 
den information de behöver.

– När allt är helt klart under våren 
2013 så uppskattar vi att rapporteringen 
ska bli ca 10 procent effektivare samti-
digt som tillförlitligheten höjs. 

Många trummor 
blir det…
Det finns över 19 000 järnvägstrummor 
i Sverige. Många av dessa är i stort behov 
av upprustning. Railcares metod för 
renovering med glasfiberlining används 
i dagsläget i ca 100 trummor per år.

– Jämfört med andra är vår metod 
den som kräver minst manuellt ar-
bete, säger Roland Lindberg ansvarig 
för trumrenovering på Railcare. Sedan 
är det inte alla trummor som kräver 
en totalrenovering, även en ordentlig 
rensning ger en mycket bättre funktion. 
Där kan vi erbjuda en bra lösning med 
vakuumsugen. 

Om en järnvägstrumma blir alltför 
igensatt strömmar inte vattnet igenom 
vilket innebär att järnvägsvallen kan bli 
försvagad. I värsta fall kan det leda till 
ras och att rälsen hamnar ur läge, vilket 
ger risk för urspårning. 

Storsatsning på tysk mässa
Railcare deltar i järnvägsunderhållsmässan VDEI i Münster, Tyskland 28-30 maj. 
Det stora numret blir presentation av snösmältaren SR 700 som fraktas ner speciellt 
för mässan. Presentationen görs i samarbete med Trafikverket. Railcare Group ställer 
också ut på Nordic Rail som hålls vartannat år på Elmiamässan i Jörnköping. Denna 
gång är datumen 8-10 oktober.

 – Vi satsar i år extra på mässdeltagande, berättar VD Ulf Marklund. Vi räknar 
med stort intresse både nationellt och internationellt. 


