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Vad var det vi sa?
Efter mer än 20 år i branschen vet jag 
en sak säkert: ibland går det upp och 
ibland går det ner. 2013 får läggas i det 
första facket, som ett år då vi plockade 
ner många av de bollar vi hade i luften på 
ett mycket tillfredställande sätt.

Som innovativt och eljest företag inom 
järnvägsbranschen får man självklart be-
reda sig på att det ofta tar tid att införa 
nya tankesätt och tekniker. Men samti-
digt kan det ibland kännas som om allt 
arbete, alla möten och alla modifieringar 
inte leder någonstans – och då finns det 
risk att man börjar tvivla på sig själv. 
Kanske var det inte så briljant som vi 
tyckte från början i alla fall? Det gäller att 
stålsätta sig och aldrig tvivla utan envist 
borra vidare.

Som sagt, fjolåret bjöd på många ”vad-
var-det-vi-sa-ögonblick”. Några exempel:
• En första testtransport av utrustning 
för vindkraftverk på järnväg.
• Ett totalt genombrott för Railvac-tek-
niken i Storbritannien med fulltecknad 
orderbok för 2014.
• Presentation av snöplogen SR 200, en 
komplettering av vårt snöröjningsmo-
dellprogram.
• Försäljning av Railcare Tåg till franska 
SNCF, vilket satte slutpunkt för vårt 
struktureringsprogram.

Förutom detta har det också hänt en 
hel del annat positivt som sammantaget 
gett oss alla på Railcare en ovanligt stor 
optimism inför framtiden. Kul! Och det 
är när vi har roligt på jobbet som vi får 
extra mycket energi att arbeta vidare.

I det här numret av Railcarenytt 
belyser vi några av höjdpunkterna. Men 
du kommer också att märka att vi inte 
slår oss till ro. Det finns alltid projekt 
som fortsätter och nya som tillkommer. 
Som vanligt kan du följa utvecklingen på 
railcare.se som i fjol också fick ett nytt 
utseende och kompletterat innehåll.  

 

Ulf Marklund

Ulf Marklund, VD och koncernchef 
Railcare Group
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LEDARE

Testtransport av torndelar  
till vindkraftverk

Här kommer torndelar till ett vindkraftverk. Railcare genomförde  
i december 2013 en första testtransport på uppdrag av Siemens.

Speciella adapters  
för att fästa delarna  

vid järnvägsvagnarna 
utvecklades av Railcare.

Mindre trafikstörningar  
och bättre miljö
I början av december 2013 genomförde Railcare tillsammans 
med Siemens Wind Power en första lyckad testtransport 
med torndelar till vindkraftverk på järnväg. Delarna lastades  
i Nyborg, Danmark och ändstation var Långsele.

– Vi har i flera år sagt att det här är möjligt och fört dialog 
med Siemens. Nu äntligen fick vi bevisa att Railcare är en bra 
utvecklingspartner och järnvägen är ett alternativ, säger Hans 
Flodmark, verksamhetsansvarig för Railcare Logistik AB.

Enligt Railcares beräkningar är det möjligt 
att transportera upp till ett och ett halvt 
vindkraftverk på ett enda tågset som är 
600 m långt. Koldioxidutsläppen från 
transporten minskar med mer än 90% 
jämfört med lastbilstransporter. 

– Det känns ju helt rätt att vindkrafts-
branschen – med miljöfrågorna i fokus – 
också tar med transporterna i ekvationen, 
säger Hans. 

Samarbete  
och smidig utveckling
Railcare Logistiks affärsidé är att vara både 
tågoperatör och utvecklingspartner. Till 
denna första test har Railcare tagit fram egna 
adapters för att kunna säkert fästa tornde-
larna på järnvägsvagnar.  Efter slutgiltigt 
klartecken från kunden kring vilka torndelar 

som skulle testas gjordes det avslutande 
konstruktionsarbetet och järnvägsvagnarna 
utrustades på endast tre veckor! 

– Vi vill visa att det är möjligt att vara 
eljest och hitta nya lösningar på ett för-
hållandevis snabbt och smidigt sätt. Det 
behöver inte vara krångligt om man hittar 
en bra dialog och alla parter bidrar med 
sina respektive kompetenser. 

– För att hitta en framkomlig väg kring 
transporter av även turbinvingar har vi 
anordnat trepartsmöten med Trafikverket 
respektive BaneDanmark och Siemens. 
För det praktiska arbetet i Danmark är 
Captrain vår partner.

Vingar ger ytterligare lyft
– Vår plan är att fortsätta att utveckla den 
här idén och under våren 2014 genomföra 

ytterligare tester, säger Ulf Marklund, VD 
på Railcare Group AB. 

Till de nära 50 m långa turbinvingarna 
krävs hela tre hela järnvägsvagnar. Railcare 
har redan en lösning för hur detta ska ske 
med kassetter. Kassetterna kan därefter 
lastas en och en på trailers för avslutande 
transport till montagestället.

– Det är egentligen inte särskilt kom-
plicerat rent tekniskt och viktmässigt är 
det inga problem, säger Hans Flodmark. 

…och minskade kostnader
För vindturbinvingar finns det extra stora 
vinster att göra jämfört med att transpor-
tera dem med lastbil, särskilt vad gäller 
att minska störningar för annan trafik. 
Samtidigt slipper man kostnader jämfört 
vid landsvägstransport i form av följebilar, 
avstängningar och färdplaner. Trafikverket 
har också uttalat att man vill att sådana 
transporter som är längre än 20 mil ska 
undvikas.

– I USA är det redan vanligt att lik-
nande transporter sker på järnväg. Vi 
hoppas nu att det hela ska bli ett hållbart 
och rationellt system där även returlast 
kan utnyttjas på ett bra sätt. Det känns 
jättebra att något vi har ”klurat på ” i flera 
år nu ser ut att bli verklighet. 
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De vill skapa 
testverksamhet 
för lok och vagnar
Om man kan vintertesta bilar i norra Norrlands inland borde det 
väl gå att skapa en testverksamhet för lok och vagnar också? 
Den tanken slog Lars-Åke Tjärnström, f d signalreparatör på 
SJ och numera entreprenör, på väg hem från fjällen när han 
passerade den nedlagda tågrälsen mellan Jörn och Arvidsjaur. 
Genom att kontakta bl a Railcare, Atumo och kommunerna  
i Skellefteå och Arvidsjaur var bollen snabbt i rullning och han 
startade företaget Rail Test Nordic. 

Längd: 75 km
Broar: 12 st
Trafik: Ingen trafik sedan 1990

Hastighet: F n 50 km/h tillåtet, 
höghastighet efter upprustning

Planerade åtgärder:  
Rundslingor i bägge ändarna,  
uppdatering av räls för att  
klara, höghastighetssträcka,  
högre axeltryck, elektrifiering.

FAKTA TVÄRBANAN  
JÖRN-ARVIDSJAUR

Med en gemensam vision om  
testverksamhet för lok,  
fr v Bengt Friberg och  

Hans-Ola Jonsson, båda Atumo, 
 Lars-Åke Tjärnström, Rail Test Nordic 

 och Lennart Wallberg, IUC Västerbotten.

2014 blir ett projektår och redan 2015-16 
kan verksamhet vara påbörjad om allt går 
enligt de initiala planerna.

– Behovet är stort, det finns bara korta 
rundbanor i övrigt i Europa, berättar Lars-
Åke. Här skulle man få 30 km raksträcka 
och möjlighet att också testa under krä-
vande klimatförhållanden. Det handlar om 
max ett tiotal tillverkare av lok och vagnar 
och dem jag träffat är jätteintresserade! De 
planerar också en 50-procentig ökning av 
testverksamheten så det är en stor marknad.

Miljardinvestering
Naturligtvis handlar det också om en 
mycket stor investering i miljardklassen 
för att uppgradera spåret och skapa grund-
anläggningen.

– Vi räknar med att staten går in med 
pengar till det, men det blir också en 
utmaning för hela bygden. Målet är att 

bygga upp ett kompetenscenter där vi tar 
vara på och vässar den kompetens som 
finns för att utveckla testmetoder och an-
nat. I det arbetet har framför allt Atumo 
en viktig roll.

Atumo ingår i gruppen som med bl a 
ekonomiskt bistånd från statliga Vinova 
nu utför en förstudie som kommer att 
vara klar i början på våren.

– Det är mycket spännande och också 
roligt att få ingå i ett stort utvecklings-
projekt på hemmaplan, säger Michael 
Marklund, VD på Atumo.  

Railvac har gått under jord och blivit Minevac, 
en specialanpassad maskin för malmtransport 
i LKAB:s gruva i Kiruna.

 Railvac  
går under jorden

Railvac – i det här sammanhanget kallad Minevac – är en ny 
vakuumsugmaskin som Railcares samarbetspartner Disab 
Group levererat till LKAB:s gruva i Kiruna.
– I grunden är det en Railvac-maskin 
med halv kapacitet som på ett antal 
punkter skräddarsytts för gruvindustrin 
och LKAB:s speciella krav, berättar Eric 
Hardegård, VD på Disab Group.

Man kan säga att det är en gigantisk 
spårbunden gruvdammsugare som på 
1365 meters-nivån städar damm och spill 
som uppstår vid hanteringen av malm i 
lastområdet där en järnväg byggts för att 

transportera malm från brytning till kross-
ning. Och området är inte litet – till ytan är 
det större än Deutche Bahns depå i Berlin!

Skräddarsydda lösningar
I specialanpassningen ingår bl a en speciell 
förarkur där operatören kan sitta under 
arbetet, men det är även möjligt att gå ut 
och arbeta med handhållen manöverbox på 

normalt ”Railcare-vis”. Vidare har sugma-
skinen kompletterats med en modifierad 
malmvagn i stället för den vagn som följer 
Railcares maskiner. Till malmvagnen går 
allt uppsuget material för att sedan tömmas 
i normalt tömningsläge och gå tillbaka in 
i processen.

– Det är fullt möjligt att använda den 
här tekniken även i andra stora gruvor 

och vi har även presenterat idén för fler 
gruvbolag, berättar Eric. Dock skiljer sig 
förutsättningarna från fall till fall så en Mi-
nevac kommer nog aldrig att se likadan ut.

Railcares insats
LKAB:s Minevac-maskin byggdes vid 
Disabs anläggning i Eslöv, delades och 
slutmonterades på plats i gruvan. Railcares 

insats bestod främst i att visa upp arbets-
miljö och arbetssätt i projektets startfas 
under 2011.

– En del detaljer återstår men så här 
långt är beställaren nöjd med leveransen 
och maskinen är i bruk. Jag måste också 
säga att man känner sig stolt över att ha 
del i ett så stort och imponerande svenskt 
industriprojekt som detta! 



 Klart spår i Skövde
Den tidiga vintern 2012 satte stopp för Railcares uppdrag att 
hantera överskottsmassor i samband med spårbyte i trakterna 
kring Skövde. Därför blev slutfasen, ca en fjärdedel av arbetet, 
genomfört under fjolåret i stället. 

Både den vanliga Railvac-sugen och VBU-
maskinen användes för att dels hantera 
överbliven ballast, dels sänka kabel på 
sträckan Herrljunga-Skövde-Töreboda. 
Totalt omfattade uppdraget ca tre veckor 
samt några helger med totalt avstängt 
spår som möjliggjorde arbete i skift.  

Under november fick Railcare också ge-
nomföra ett tilläggsuppdrag på sträckan 
Floby-Vårgårda.

Uppdragsgivare var Infranord som var 
ansvarig för projektet i samarbete med 
Trafikverket. 

Railcare prisat 
för Årets lyft
Railcare blev regional vinnare av Årets 
lyft 2013, en tävling där Godstrans-
portrådet utser pris till intelligenta och 
hållbara transportlösningar. Railcares 
VD Ulf Marklund fick ta emot priset 
av Margareta Andersson, Västerbot-
tens landshövding och ordförande för 
Norra Godstransportrådet.

Det var utvecklingen av den stora 
snösmältaren SR 700 som låg bakom 
utnämningen och i februari avslöjas 
det om Railcare även lyckas ta hem 
priset som hela Sveriges bästa trans-
portlösning.  
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   NOTISER

Halva styrkan  
godkända förare 
Transportstyrelsen har godkänt 14 Railcare-operatörer som 
förare av arbetsfordon. Det innebär att ca hälften av Railcares 
operatörer är kvalificerade för att köra de arbetsfordon som 
används i samband med entreprenaderna.

– Målet var att alla skulle bli godkända 
och samtliga har gått utbildningen, men 
den är rätt tuff så alla klarade inte testerna, 
säger Jonny Granlund, verksamhetschef 
för Entreprenader på Railcare. Vi har nu 
fått göra om skiftlagen en del för att det 
ska finnas godkända förare på alla skift.

Under 2014 räknar Jonny med att 
ytterligare fyra operatörer kommer att 
godkännas som förare. Han berättar 
vidare att kraven på nyanställda kommer 
att öka eftersom det nu kommer att bli 
ett måste att klara förarutbildningen för 
att komma ifråga. 

Fler koncept-
kunder för Atumo
Antalet konceptkunder (helhetskun-
der) ökar för järnvägskonsultbolaget 
Atumo (delägt av Railcare). Bland 
dessa återfinns bland annat Posten och 
Boliden som under året också utökat 
sitt åtagande. Ytterligare koncept-
kunder är också på väg in, enligt VD 
Michael Marklund.  

Två nya maskiner  
till USA
Två nya Railvac-maskiner, nummer 14 
och 15, har levererats av Disab Group 
till Loram Maintenance of Way i USA. 
De nya maskinerna kommer att ingå i 
företagets egen flotta för järnvägsreno-
vering i USA.  Railvac-tekniken börjar 
vara ordentligt etablerad både där och i 
Ryssland. Ca 15 maskiner opererar på 
respektive marknad.  

Hantering av överbliven ballast 
och kabelsänkning ingicki upp-
draget på sträckan Herrljunga-
Skövde-Töreboda.

Glad och godkänd! Robin Granlund är nu kvalificerad 
för att köra Railcares transportlok.

Railcares VD Ulf Marklund fick ta emot 
det regionala Årets lyft-priset…

…av Västerbottens landshövding 
Margareta Andersson.

Railcare har flyttat från Södertälje till 
centrala Stockholm. Det nya kontoret 
ligger vid Kungsbrons västra ände alldeles 
invid Stockholms Centralstation, mycket 
bekvämt till för både kunder och Railcare-
personal. Det gäller både dem som har 
sina arbetsplatser där samt för tillfälliga 
besökare som kan möta kunder eller jobba 
en stund i väntan på anslutande tåg eller 
flyg.

– Det här blev mycket effektivare, 
tidigare tog det nästan en halv dag bara i 
transport till och från kontoret i Söder-
tälje, säger VD Ulf Marklund som ofta 
lämnar huvudkontoret i Skelleftehamn 

Per Nilsson på sin hemmabas, det 
nya Railcare-kontoret i Stockholm.

Nytt kontor i Stockholm
för att jobba i Stockholm.

Lokalen som Railcare hittade på inter-
net (!) har fem kontorsplatser, lunch- och 
konferensrum.  
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Three T har haft ett bra år med mycket jobb 
för både lokförare och mekaniker.

Nog var det lite gråkallt allt. Men elden vid Railcares tält sprakade och spred 
värme och kaffedoft från kannan med kokkaffe. Visningen av Railcares snö-
maskiner på Tomteboda banområde blev en lyckad tillställning med klippning av 
band och testkörning av nya plogen SR 200 av infrastrukturminister Catharina 
Elmsäter-Svärd.

Premiärvisning  
med ministerglans

Läs mer på nästa uppslag > 

Rekordår
för Three T
”Vi har kommit in bra på marknaden”. Samtliga
verksamheter inom Three T gick som tåget (!)
under 2013 vilket resulterade i ett rekordår
omsättningsmässigt.

• Ett kanonår för uthyrningen, särskilt av lok.
• Ett lika bra år för uthyrningen av lokförare.
• Ett jättebra år för verkstaden i Långsele.

Framför allt under sommarhalvåret var
det hårt tryck efter lok och lokförare och
planeringsansvariga Lars Filipsson och
hans medhjälpare hade fullt upp för att
möta efterfrågan.

– Det finns två huvudsakliga för-
klaringar till uppgången, anser Daniel 
Öholm, vice VD för Railcare och ansvarig
för Three T. Dels genomfördes många
projekt med spårbyten med behov av både
lok och lokförare, dels tar vi det som ett
bevis på att vi nu kommit in ordentligt på
marknaden och att beställarna känner till
vårt erbjudande och vad vi kan.

Alla ställde upp
Han passar även på att berömma alla in-
blandade lokförare och ledningspersonal
som ställde upp och jobbade extra hårt

under den tid då
andra normalt sett
hellre är lediga.

Större verkstad
Under fjolåret ökade Three T också ka-
paciteten i verkstaden i Långsele med en
förrådsutbyggnad. Det gör att man nu
har ännu bättre möjlighet att arbeta med
flera projekt parallellt, totalt 14 lok ryms
i verkstaden samtidigt. I förrådet inryms
ett nyinrättat lager av standarddelar.

– Att ha direkt tillgång till vanliga
reservdelar innebär att vi kan minska våra
servicetider ytterligare, säger Lars Filipsson.

Moderniseringar av fordon
Förutom akut och planerad service av
lok och vagnar erbjuder Three T också

moderniseringar som installation av t ex
radiostyrningar och säkerhetssystem i
loken. Även omlackering är något som
innebär att ett fordon med många år på
nacken får nytt liv.

Det resultatmässigt fina sommarhalvåret
gick på höstkanten in i ett lugnare tempo,
men fortsatt med hyfsad beläggning för
Three T. Till detta bidrar även Railcares
utökade flotta för snöbekämpning där
några av Three T:s lok används hela snösä-
songen för transport av snömaskinerna.

– Jag hoppas verkligen att 
det inte måste till en allvarlig 
olycka innan man tar behovet 
av att rusta upp järnvägstrum-
mor på allvar. Roland Lind-
berg, ansvarig för Railcares 
Lining-koncept, är bekymrad. 

– Tyvärr prioriteras annat 
underhåll på bekostnad av 
trumrenovering, effekten blir 
att man bara skjuter proble-
men framför sig.

Lining har haft ett ”mellanår” med färre 
uppdrag än förväntat i Sverige. Några 
uppdrag har genomförts i Norge och 
Roland hoppas på mer.

– Vi vet att det är ett antal skarpa trum- 
projekt på gång i Norge och där tänker 
vi vara med, säger Roland. Vi har därför 

Mellanår för Lining
också slutit ett samarbetsavtal med norska 
Snöhetta Anlegg DA som är en maski-
nentreprenör som har god erfarenhet av 
arbeten på järnväg.

Renoveringar i Norge
Under hösten gjorde Lining fyra trumre-
noveringar i Norge.

– Det finns både för- och nackdelar 
med jobb där. Det är lättare att få jobba 
med avstängt spår, men å andra sidan 
är terrängen besvärlig – det kan krävas 
både rep och sele för dem som jobbar där 
järnvägen slingrar sig fram i branterna!

Satsning på vägtrummor
Ett annat spår för Lining är att också satsa 
på renovering av vägtrummor. Några så-
dana renoveringar har gjorts tidigare, men 
Roland menar att det finns stor potential 
för Lining även på detta område.

– Behovet finns och fördelarna med vår 
snabba metod där man t ex inte behöver 
stänga av vägen under lång tid, är stora 
både för beställaren och inte minst för oss 
bilister som slipper hinder i vägmiljön.

Översvämning
Vad är det då egentligen som kan hända 
när dräneringen inte fungerar?

– Ja, ett exempel har jag från Knivsta, 
söder om Uppsala, där 200 meter järn-
vägsräls hamnade under vatten. Problemet 
där var att befintliga trummor inte fanns 
på den lägsta punkten. Här kan vi också 
hjälpa till genom att skapa en ny trumma 
på rätt ställe.  
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”Snöplogen är smidig, enkel och genial. 
Man kan nästan undra varför ingen gjort 
en sådan tidigare. Utvecklingen av den har 
också gått mycket snabbt, för bara ett år 
sedan var det ju SR 700 som var den stora 
nyheten. Det ska bli spännande att se var 
Trafikverket och Railcare kan presentera 
nästa år…” Infrastrukturminister Catha-
rina Elmsäter-Svärd berättade också att det 
pågår andra utvecklingsprojekt, men få är 
så påtagliga och begripliga som det som 
Trafikverket och Railcare genomför. 

”Jag är glatt överraskad,” sa Andreas Bro-
nieus från Marginalen Bank.” Jag ska börja 
arbeta med kreditfrågor när det gäller Rail-
care och det här var en perfekt introduktion 
att få se vad pengarna används till.”  

”Det händer att vi åker ut och träffar före-
tagen som är kunder hos oss, men det är 
sällan vi möts på en bangård…” Jan Burell 
och Johan Elisson från Danske Bank var 
också imponerade över den samsyn som 
finns mellan Railcare och Trafikverket i 
fråga om hur snön ska angripas. ”Det är 
en win-win-situation där hänsyn också tas 
till kommersiella villkor”.

Catharina Elmsäter-Svärd hade inget emot 
att klippa ett gul-svart band (som Railcares 
VD Ulf Marklund egenhändigt sytt ihop 
för att hylla hockeylaget Skellefteå AIK). 
”Jag hejar också på Enhörna som även de 
har svart och gult som sina färger,” sa hon.

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd testkörde den nya snöplogen i ett gråkallt, men snöfritt, Stockholm.

Någon snö syntes inte denna torsdag i 
november, men besökarna vet vad ett re-
jält snöoväder i Stockholmsregionen kan 
ställa till med. Här fick de se vad Trafikver-
ket och Railcare har att sätta in i form av 
maskinell snöröjning när det krävs:

• SR 700, den andra maskinen av 
den stora snösmältaren. Förbättrad på 

flera punkter och nu försedd med en 
borste som kan höjas för att även röja 
plattformar.

• SR 200, dagens huvudattraktion 
som är en snöplog med plogfunktion i 
båda ändar. 

• SR 300, den mindre snösmältaren 
är nu utbyggd och har dubbla aggregat, 

ett i vardera ända. Totalt 76 meter lång 
är denna maskin som nu kan röja snö 
i båda riktningar (dock inte samtidigt) 
utan att den behöver vändas. Med rätt 
planering kan SR 300 röja 50-60 växlar 
på ett nattskift.

…och  
provkörning  
av nya snöplogen

Mille Overaasen och Jan Ivar Thornsrud, 
från Overaasen AS i Norge kom för att in-
spektera hur deras borstaggregat apterats 
på den nya SR 700. ”Det har gjorts en 
hel del modifikationer i konstruktionen, 
framför allt för att göra maskinen lättare 
att underhålla och mer användarvänlig”, 
berättade de.
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   NOTISER

Äntligen har det lossnat  
i Storbritannien! 
I början av 2013 såg det utsom om det skulle bli året då Railcare skulle få ett verkligt genomslag 
på den brittiska marknaden. Och vilket genomslag det blev! Den första maskinen RAUK-1 (före 
detta Ra7), specialutvecklad för den brittiska marknaden) är fullbokad och ytterligare en maskin 
kommer till England under andra kvartalet. Även denna är bokad för ett långtidskontrakt.

– På fem års sikt räknar vi med att ha 
totalt sex maskiner på plats i Storbritan-
nien. Vi arbetar nu målinriktat för att 
ytterligare marknadsföra alla fördelar 
med Railcares renoveringsmetoder, säger 
Håkan Johansson, verksamhetsansvarig 
Export på Railcare.

Maskin 1
Maskinen RAUK-1 är bokad av Network 
Rail på ett långtidskontrakt fram till 
2019. Den kommer att användas för bal-
lastbyten i växlar, ett projekt som ingår i 
det s k CP5-paketet (Cost Period 5). Det 
är en omfattande plan för att förbättra 
standarden, i det här fallet på London 
North Eastern-järnvägen. 

Maskin 2
Maskinen RAUK-2, som levereras under 
våren, kommer att operera på den mycket 

trafikerade Wessex-leden, från Waterloo 
station i London rakt söderut och vidare 
ända till Cornwall. Det är ett tidigare 
uppdrag som nu förlängs med ytterligare 
ett år. Här handlar det om att åtgärda 
lerutfällningar, s k wetbeds, som är ett 
problem som påverkar spårets stabilitet.

Detta är de två typerna av uppdrag som 
hittills slagit bäst på den brittiska mark-
naden, men på sikt anser Håkan att även 
ballastbyten vid broar, i tunnlar och vid 
plattformar samt spårgenomföringar av 
olika slag är jobb som är mycket fördelak-
tiga att genomföra med Railvac-maskiner.

Stor effektivisering
– Intensiv tågtrafik och ont om plats runt 
spåret gör att dessa åtgärder är mycket 
tidsödande att genomföra med traditio-
nella metoder. Med våra metoder kan man 
göra jobbet på kanske en tiondel av tiden!

Det är nästan ”för bra för att vara sant”  
och det tar tid för branschen att anamma 
de nya idéerna. Ett annat problem är den 
stora personalomsättningen i branschen 
där ”Railcare-frälsta” byter arbetsuppgifter, 
vilket medför att Håkan och Steve får börja 
om från början med nya kontaktpersoner.

”Nyrallare” från Sverige
Personalfrågan är också avgörande för 
Railcare i Storbritannien. Till varje maskin 
behövs fyra operatörer, dvs svenska ”nyral-
lare” som pendlar och jobbar långskift i 
England. Styrkan behöver nu alltså för-
dubblas med ytterligare en maskin igång.

– Det här är den stora utmaningen och 
vi jobbar ihop med Railcare AB för att se 
till att vi får ett bra gäng av både rutine-
rade och nya operatörer som uppfyller 
våra idéer om att de ska vara självgående 
och handlingskraftiga.  

Eget kontor 
i Derby
Railcare har öppnat ett eget 
kontor i Derby (centralt i Stor-
britannien mellan Birmingham 
och Sheffield). 

Exportansvarige Håkan Johansson och 
Steve Mugglestone, säljansvarig, har nu 
kontoret som utgångspunkt för aktivite-
terna på den engelska marknaden. Under 
året kommer också styrkan att komplet-
teras med administrativ personal.

– Det känns trevligt för egen del, men 
framför allt är det uppskattat av våra 
kunder att de i och med etableringen av 
eget kontor förstår att vi är fast rotade på 
den brittiska marknaden, säger Håkan 
Johansson.  ”Full speed ahead” – under 2013 fick Railcare 

stort genomslag i Storbritannien. Två maskiner 
är nu fullbokade, den ena ända till 2019!

Två maskiner fullbokade

Railcare stack ut på VDEI
Järnvägsmaskiner värda sammanlagt 5 miljarder kronor stod uppställda på fjolårets upplaga 
av VDEI-mässan i Münster, Tyskland, i slutet av maj. Railcare, i sammanhanget en mycket liten 
aktör, stack ut med sitt koncept för snöröjning och visade upp den stora snösmältaren SR 700 
tillsammans med sin utvecklingspartner Trafikverket.

Railcares nya mässcontainer användes för 
första gången på VDEI-mässan i Münster..

Systematiskt 
skyddsarbete
Arbetet med skyddsfrågor och arbets-
miljö bedrivs nu ännu mer systematiskt 
än tidigare inom Railcare Group. 
I  skyddskommittén ingår Sven-
Gunnar Krave, säkerhetsansvarig, 
Ulf Lindh, huvudskyddsombud och 
Robin Granlund och Kristoffer Krave, 
skyddsombud (ja, Kristoffer är son till 
Sven-Gunnar och Robins pappa är 
Jonny Granlund, verksamhetsansvarig 
för Entreprenad på Railcare).

S k y d d s k o m m i t t é n  b e h a n -
lar framför allt frågor  om arbets-
miljön kring maskinerna. Bl a 
ska  det göras uppdatering av miljöre-
visioner av alla maskiner. 

– Mycket av det som visades på mässan var 
känd teknik. Vi kom med en helt ny ma-
skin och fick en hel del uppmärksamhet 
från besökarna, berättar Daniel Öholm, 
vice VD på Railcare.

VDEI-mässan är en utpräglad fack-
mässa för järnvägsunderhåll som denna 
gång hade hela 207 utställare från 21 län-
der. Besökarna kom främst från Europa, 
men även från övriga världen.

Egen mässcontainer
Railcare utmärkte sig även med ett eget, 
helt nytt och praktiskt mässkoncept: en 
specialbyggd container som både utgör 
själva montern med inredning och som 
används till att frakta allt som behövs i 
form av utställningsmaterial, trycksaker, 
förtäring, etc. Även denna skickades med 
järnväg till mässan i Tyskland.

Snö på Nordic Rail
Mässmontern användes även senare under 
året vid den stora svenska järnvägsmässan 
Nordic Rail i Jönköping. Mässan firade 
denna gång tioårsjubileum och Railcare 

har varit med de flesta gångerna. Även i 
Jönköping var det snömaskinerna som var 
det stora slagnumret och Trafikverket och 
Railcare genomförde också en gemensam 
presskonferens för att presentera den nya 

plogmaskinen SR 200.
– Nordic Rail är alltid ett bra tillfälle 

för oss att få träffa kunder och leveran-
törer koncentrerat under några dagar, 
säger Daniel.  
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 Nya appen ”räddade” 
 kabelsänkningsjobb
Ett relativt vanligt kabelsänkningsjobb blev ett riktigt ”mission 
impossible” på grund av extremt tight tidsschema. 

Railcare agerade dock på samma sätt som Tom Cruise och 
klarade det omöjliga. I likhet med Tom hade man hjälp av den 
senaste tekniken.

– Det här var den bästa och värsta tänkbara premiären för vår 
nyutvecklade app, berättar Railcares arbetsledare Adam Sundin.

Kabelsänkningen på den ca åtta mil långa 
sträckan Långsele-Anundsjö påbörjades 
under fjolåret och kommer att färdigstäl-
las i höst. Av olika anledningar dröjde 
beslutet om att sätta igång och efter be-
ställning en torsdag var Railcare på plats 
måndagen efter.

– Tiden bara försvann, men vår bestäl-
lare Trafikverket var förstås införstådd i 
de svåra förutsättningarna, säger Kalle 
Olsson, produktionschef på Infranord.

Jagad av spårbyte
Det blev en kamp mot klockan för 
Railcare att klara kabelsänkningen med 
Infranords spårbytesutrustning hack i 

häl. Som mest var hela fem vakuumsug-
maskiner på plats och som närmast var 
Infranord 600 meter bakom.

– Det hade aldrig gått utan den nya ap-
pen, säger Adam. Först går en maskin och 
gör provgropar längs sträckan och lägger 
in resultaten i appen. Jag och min arbetsle-
darkollega Lorentz Rydén kan följa arbetet 
i realtid och lägga in sänkningsorder till 
de efterföljande maskinerna som kan 
sätta igång med sitt arbete och återkoppla 
direkt. Alla kan ha koll på vad alla gör via 

sina Ipads och det hela lagras förstås också 
och används för dokumentation.

Bättre kontroll
Kontroll och planering alltså. Ett arbete 
som hittills varit mer baserat på papper och 
personlig kommunikation blev betydligt 
effektivare och som mest lyckades Railcare 
klara av arbetet på en km spår på en dag.

– Jag fick också se hur appen fungerade 
och resultatet blev mycket bra, säger Kalle 
Olsson.

Det gick så pass snabbt att Railcare 
hann förbereda även för höstens arbete 
som omfattar sträckan Aspeå-Anundsjö.

– Beröm ska också ges till Kalle som 

var lugn och metodisk trots det pressade 
schemat, säger Adam.

– Jag räknar dock med att vi ska få lite 
mer utrymme under fortsättningen av 
arbetet, säger Kalle.  

Fotnot: Railcares egenutvecklade app för 
Ipad innehåller två huvudmoduler, en 
för kabelsänkning och en för felanmälan 
på maskiner. En dagboksmodul är under 
utveckling. Ytterligare moduler kan till-
komma efterhand. 

Kabelsänkning i kamp mot klockan. 
Ett uppdrag som hade varit omöjligt 
utan Railcares egenutvecklade app.

Att alla har tillgång till samma information hela tiden 
underlättar planering och kontroll av arbetet.
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Ryskt intresse för snömaskiner

”Med Railcares  
metod går vi  
till roten med  
problemet”
”En fantastiskt bra metod för 
att få bort vegetation till en 
rimlig kostnad. Att använda sig 
av traditionell maskinell eller 
manuell buskröjning är som att 
simma torrsim i jämförelse!”

Leif Oscarsson, banförvaltare inom 
Trafikverket, region Mitt, anlitade Rail-
care för rensning av spår vid två av hans 
stationer med mycket lyckat resultat.

– Det såg helt bedrövligt ut innan 
och problemet påtalades av Green Cargo  
som såg arbetsmiljörisker, särskilt i 
samband med växling, berättar Leif. Jag 
kontaktade Jonny Granlund på Railcare 
och vi spånade ihop ett koncept för oss.

Till att börja med utfördes vege-
tationsrensning på stationsområdet i 
Ragunda. Nästa projekt blev Bispgår-
den till Leif även bjöd in sina kollegor 
samt Green Cargos representanter i  
samarbete med Railcare till en demodag 
under arbetet.

Fler stationer på gång
– Min förhoppning är att vi ska kunna 
genomföra buskrensning på tre-fyra 
stationer i region Mitt under 2014 och 
sedan fortsätta med ytterligare några 
stationer per år.

När man använder sig av Railcares 

metod får man en komplett rensning 
och slipper problemet åtta-tio år. Sett 
till kostnaden, 500-600 kr per spårmeter, 
tycker jag att det är väl satsade pengar. 
Dessutom ser det mycket trevligare ut 
för alla som vistas i och intill spårmiljön.

Så här går det till:
Railcares vakuumsugmaskin suger upp 
växtlighet med rötterna och tar bort 
befintlig ballast ner till slipers under-
kant. Grus och skräp sugs också upp. 
Ny ballast fylls på från medföljande 
makadamvagn.De två stationsområdena 
Ragunda och Bispgården åtgärdades på 
2-3 dagar per ställe.

Fördelar:
•  Växter tas bort med rötterna, mindre   
risk för att de snabbt kommer tillbaka.
•  Risk för spårhalka på grund av vegeta-

Före: Små buskar och diverse annan växtlighet gör spårmiljön 
osäker – det ser nästan ut som om spåret lagts ner…

Efter: Rensat och rotryckt. Fräsch ballast har ersatt den gamla. 
Spåret ska nu klara åtta-tio år innan det gröna återvänder.

Railcares sortiment av maskiner 
för snöröjning är intressant för 
flera länder med rejält vinter-
klimat. Järnvägsfolk i Finland, 
Baltstaterna och inte minst Ryss-
land har förklarat sig intresserade 

tion på spåret elimineras.
• Dränering runt räler och slipers 
förbättras vilket leder till förbättrad 
livslängd på dessa.
•  Metoden stör inte spårläget och skadar 
inte nedgrävda kablar.  av Railcares tekniker för att röja 

snö. Under fjolåret gjorde repre-
sentanter för Oktoberjärnvägen i 
Ryssland ett studiebesök för att få 
veta mer.  


