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Flera års långsiktigt arbete lönar sig. Railcares närvaro i Storbritannien har varit en bitvis mödosam 
process. Under 2014 lossnade det på allvar på flera sätt.
-När vi nu startar i helt egen regi, efter några års samarbete med Bridgeway Consulting, ökar vi vår 
närvaro markant och har en perfekt plattform för framtida affärer, säger Håkan Johansson, 
vd för det som numera heter Railcare Sweden Ltd i Storbritannien.

”En perfekt plattform  
 för framtida affärer”

Daniel Öholm är numera VD för Railcare. 
Som vanligt inom Railcare skedde det på ett 
lite ”eljest” sätt genom en rockad. Sedan 2010 
har Daniel varit vice VD på Railcare, en roll 
som numera övertagits av tidigare VD:n och 
grundaren Ulf Marklund.

Hur fungerar det?
-Det blev en mycket bra lösning som känns helt naturlig 
för oss båda. Ulf får nu ägna sig mer åt utvecklingsfrågor 
och jag ägnar mig åt styrning, marknadsföring, nya affärer 
och sådant. Vi jobbar bra ihop!

Nu kör Railcare i egen regi i UK

Nu blomstrar Railcare 

Daniel bytte stol med Ulf 

vi har nu hittat rätt kurs inför framtiden. Vi har både 
en stabil orderstock och tillväxt inom kärnverksamheten 
samtidigt som vi expanderar i Storbritannien. Vi har 
städat bort dåliga affärer, eller egentligen insett att vi inte 
är bra på allt. Vi har också insett att vi är väldigt bra på 
vår kärnverksamhet, så där har vi full gas. 

med bra produkter, energiska ledare och en minst lika 
engagerad personal har vi i år visat vad vi går för. Under 
året har samtliga av koncernens bolag haft goda resultat 
men också samtidigt tillväxt och utveckling, vilket är 
fantastiskt bra. En viktig pusselbit är Railcare Academy 
som utbildar nya maskinoperatörer till de nya maskinerna 
i Storbritannien. Förutom rena yrkeskunskaper förmedlar 
Railcare Academy även Railcare-kulturen till nya 
medarbetare, med allt vad detta innebär.

när vi blickar framåt ser det väldigt positivt ut. Vi har 
bra etablerade produkter och tjänster som våra kunder 
tycker om. Det finns ett stort behov av att rusta upp och 
underhålla järnvägar, dels i Sverige men också i många 
andra länder. Med den positiva utvecklingen i hela 
koncernen, kryddat med vår stora satsning på internationell 
maskinförsäljning och bearbetning av nya marknader inom 
Railcare Export, så blickar vi framåt mot nya mål och vi 
kommer inte ha mindre att göra i framtiden. 

med innovativa lösningar för järnvägen och med vår 
personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens 
Railcare. Trevlig läsning i detta 20-års jubileumsnummer 
av Railcare-Nytt! |

Största skillnaden för dig jämfört med tidigare?
-Jag har ju nu det juridiska ansvaret och ska manövrera 
”hela skeppet”. 

2014 var ju ett mycket lyckosamt år, måste vara ett 
trevligt läge att ta över som VD.
-Självklart. Men jag har också varit med om en rätt tuff resa 
de senaste åren och fått hantera svåra saker. De goda effekterna 
kom i fjol och nu är det bara att fortsätta att gasa vidare.

Du bor i Örebro, hur fungerar det när huvudkontoret 
ligger i Skelleftehamn?
-Jag är mycket på resande fot, men ägnar oftast några dagar 
i veckan på huvudkontoret. Även det är helt i linje med hur 
jag jobbat de senaste åren.

Familj? Fritidsintressen?
-Fru och tre barn, ägnar mig mycket åt dem när jag 
väl är hemma. Jag gillar också att löpträna, spela tennis, 
fotografera och snickra.

Daniel Öholm 
VD och koncernchef Railcare Group

LEDARE

detta har hänt:
• Tre Railvac-maskiner är i fullt 
bruk på den brittiska järnvägen och 
ytterligare maskiner kommer troligtvis 
att behövas inom de närmaste åren.

-Äntligen börjar de ansvariga på allvar 
inse de stora fördelar som våra metoder 
för järnvägsrenovering innebär på den 
hårt trafikerade brittiska järnvägen, 
säger Håkan. När vi nu får allt fler 
uppdrag är det också ofta mycket 
långa kontrakt där en maskin bokas 
för kanske ett år eller mer. 

• Railcare har kraftsamlat och via 
Railcare Academy (se nästa uppslag) 
utbildat nya maskinoperatörer för 
att klara den ökade efterfrågan. 
Nya system för planering av personal 
och tidsredovisning enligt engelska 
arbetstidsregler har införts.

-Det fungerar suveränt bra med 
våra nyanställda. Vi har också en 
konkurrensfördel med vårt nya IT-
baserade styrsystem där vi ligger långt 
framme jämfört med våra kollegor.

• Railcare Sweden Ltd har fått 
kvalitetsgodkännande (RISQS). Det 
innebär att företaget är godkänt som 
leverantör för arbeten till Network 
Rail i Storbritannien.

-Det är ett stort steg i Railcares inter-
nationella utveckling. Vi har under 
många år pratat om att våra tjänster i 
Storbritannien har en potential om ett 
tiotal maskiner i kontinuerlig drift. Nu 
har vi tagit stora kliv i den riktningen. 

Railcare Sweden Ltd har också anställt 
Angela Kettlewell som kontorschef med 
ansvar för all administration, något som 
skapar mycket goda förutsättningar för 
fortsatt marknadsbearbetning. |

Railcare är nu en stabil aktör på den brittiska marknaden. 
Under 2014 lossnade det på flera sätt.
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-Att vi trivs tillsammans är helt avgörande. Som maskinoperatör 
på Railcare tillbringar jag fler timmar tillsammans med mina 
arbetskamrater än med min familj. David Persson vet vad han 
pratar om efter sina 15 år på Railcare. Denna gedigna erfarenhet 
delar han också med sig av under Railcare Academy.

Den stora expansionen med långa kontrakt och nya vakuumsugmaskiner i Storbritannien 
kräver snabbt fler maskiner och operatörer och lösningen blev att starta ett kombinerat test- 
och utbildningsprogram – Railcare Academy.
-Det här blev en smart lösning: vi får snabbt ökad kapacitet med vältestade maskiner och väl-
utbildade operatörer på samma gång, säger Jonny Granlund, verksamhetsansvarig på Railcare.

Maskiner och personal testas parallellt

när vi besöker gänget är det praktiskt arbete som gäller. På schemat står 
6-månadersservice av en Railvac-maskin. Killarna (ja, i denna andra upplaga 
av RCA är det bara killar) klättrar upp och ner och kollar och byter filter av 
olika slag, slangar, tankar, med mera. Allt sker på riktigt i Railcares verkstad 
och på spåret intill står en nybyggd maskin. Tanken är alltså att de kommer 
att få denna maskin som sitt andra hem.

Efter lunch – som intas i en speciell barack där det finns lunchrum och 
utbildningslokal – blir det mer arbete. De mer teoretiska delarna får vänta tills 
snön och vintern kommit på allvar. Men först samlas gänget för fotografering.

Byggde vindskydd
-Att bygga ett vindskydd blev killarnas första uppdrag, berättar David. 
Där kan vi nu samlas och dricka kaffe runt den öppna elden. |

• Test- och utbildningsprogram   
  inom Railcare.
• Längd: 6 månader
• Huvudsakligen förlagd vid   
 Railcares huvudkontor och 
 verkstad i Skelleftehamn.
• Under 2014 startade två omgångar  
 med 8-9 deltagare i varje grupp.   
 Under 2015 planeras för eventuellt  
 ytterligare en omgång.
• Utbildningsdelen sker i samarbete  
 med Vux, Skellefteå kommuns   
 kommunala vuxenutbildning.

FAKTA OM 
RAILCARE ACADEMY

Namn/ålder/familj:
Johan Örnfjäll, 27 år, ensamstående

Bostadsort:
Vilhelmina, flyttar kanske till Umeå.

Tidigare erfarenhet:
Halvproffs i fotboll (div 1 i Harstad, Norge) 
och två säsonger som husbyggare.

Sökte utbildningen därför att:
En kompis som jobbar på Railcare rekomm-
enderade det, verkade som en fin chans.

Synpunkter på utbildningen:
Jag lär mig något nytt varje dag.

Förväntningar på det framtida jobbet:
Ska bli riktigt spännande att jobba utomlands.

Kommer att ägna mina lediga skift åt:
Styrketräning och slalom.

Namn/ålder/familj:
Patrik Stenberg, 23 år, sambo

Bostadsort:
Skellefteå, ursprungligen från Arvidsjaur.

Tidigare erfarenhet:
Har kört traktor och lastbil. Har även 
jobbat som möbelhandlare.

Sökte utbildningen därför att:
Verkar kalas med skiftgång och långa lediga 
perioder. Dessutom är lönen bättre än tidigare. 

Synpunkter på utbildningen:
Vi jobbar bra tillsammans och kommer 
överens inom gruppen.

Förväntningar på det framtida jobbet:
Ska bli intressant att se något nytt.

Kommer att ägna mina lediga skift åt:
Skoterkörning på vintern och lite bilmek 
på sommaren.

Namn/ålder/familj:
Kristoffer Gavelin, 29 år, ensamstående

Bostadsort:
Luleå, ursprungligen från Byske.

Tidigare erfarenhet:
Högskoleutbildad lantmätare, men sa upp 
mig när jag kom in på Railcare Academy.

Sökte utbildningen därför att:
Ville byta inriktning och även tjäna bättre. 

Synpunkter på utbildningen:
Vi får sköta mycket själva, en bra träning inför 
framtiden. Alla kan jobba med vem som helst 
inom gruppen.

Förväntningar på det framtida jobbet:
En verksamhet där egna initiativ uppmuntras 
och där det finns frihet att fatta egna beslut.

Kommer att ägna mina lediga skift åt:
Skoterkörning, MC, fiske, jakt och träning.

3 DELTAGARE PÅ RAILCARE ACADEMY

Att trivas 
tillsammans  
är ett måste

Förutom rena yrkeskunskaper lär 
sig eleverna på Railcare Academy
 att jobba och trivas tillsammans.

under fjolåret startade två omgångar och intresset var 
stort. Till den första sökte inte mindre än 80 personer!  Efter 
en noggrann urvalsprocess startade de första nio förra våren. 
Ytterligare ett gäng startade under hösten 2014.
-Vi väljer personer som kan ta initiativ och ansvar samt dess-
utom vill ha roligt när de ligger ute på jobb. Deras kunskaper 
och tidigare erfarenhet påverkar också, men i mindre utsträck-
ning. Har man bara rätt inställning lär man sig snabbt. Under 
sex månader får de vara med om både tillverkning och testning 
av de nya maskinerna och även lära sig underhåll och service.

Bli ”spakvana”
-Fokus under utbildningen att de ska lära sig att manövrera 
Railvac-maskinen i en verklighetstrogen miljö och få ”spakvana” 
och att testa maskinerna grundligt, säger Jonny Granlund. 
Om deltagarna klarar de tuffa kraven under utbildningstiden 

och de tester som ingår blir de sedan anställda. Redan för flera 
år sedan togs ett strategiskt beslut: Railcares maskinoperatörer 
ska bestå av personal anställd i Sverige. Dessa åker iväg till 
arbetsstället, i Sverige eller utomlands, och jobbar tio arbets-
skift. De åker sedan hem och blir avlösta av nästa gäng.
-Utan Railcare Academy hade vi aldrig klarat att utöka 
verksamheten så snabbt. Vi uppskattar också deltagarnas 
fräscha kunskaper och nya frågor.

Bra start
Hur har det då gått för den första kullen Railcare Academy-
deltagare som nu arbetar som maskinoperatörer i England?
-Det har gått överraskande bra. Vi är imponerade över hur väl 
de tagit åt sig kunskapen. För att underlätta livet i England 
har Railcare köpt in högerstyrda bilar och även hyrt tre 
lägenheter för en mer hemlik miljö under arbetsperioderna. |
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INVIGNING I LÅNGSELE

Positiv  
trend för  
Three T
Liksom övriga delar inom Railcare har Three T 
haft ett bra år, en trend som ser ut att hålla i sig.
-Ja, redan i början av året har vi bra med bokningar 
och beställningar på både verkstadsjobb och 
uthyrning av lok och lokförare, säger Lars Filipsson, 
verksamhetsansvarig på Three T i Långsele.

när det gäller ”hårdvaran” är förut-
sättningarna också bra för kommande 
expansion. Under 2014 invigdes en 
upprustad och utbyggd verkstad under 
överinseende av ett stort antal kunder 
och andra kontakter. Three T har också 
investerat i ett nytt TMZ-lok med 
kraftfull dragkapcitet.
-Ja, nytt och nytt…Det är nytt för oss, 
men årsmodellen är 1971, säger Lars. 
När vi gått igenom det och målat om det 
i våra färger blir det ändå i jättefint skick!

Fler motorrenoveringar
Motorrenoveringar är en annan verk-
samhet som ökar. Hittills har verkstaden 
i Långsele fått beställningar på fyra 
motorrenoveringar. Det handlar om 
renoveringar av enorma tvåtaktsdiesel-
motorer, var och en ett väldigt projekt.
-Sådana här motorer har en väldig 
livslängd och tack vare att de är så dyra 
lönar det sig verkligen att renovera dem.

… liksom 
radiostyrningsinstallationer
Värt att nämna är också ett stort 
avtal med BLS för renovering av lok 
och installation av radiostyrningar. 
Radiostyrning är en utrustning som 
används när loket ska göra mindre 
förflyttningar på spår eller bangård  
och där lokföraren kan fjärrmanövrera 
loket och stå vid sidan av det för 
kontroll och överblick.
-Allt fler både äldre och nyare lok 
utrustas med radiostyrning, berättar 
Patrik Söderholm, verkstadsansvarig 
Det är mycket praktiskt eftersom en 
person kan manövrera tåget i stället för 
två, som annars krävs (en som kör loket 
och en som står ute och dirigerar). |

Här är gänget som leder arbetet på Three T. 
Längst upp t v: Lars Filipsson som under 

fjolåret övertog rollen som verksamhetsansvarig 
efter Tomas Säterberg. T h: Johan Hansén, 

ny som produktionsansvarig. Han förstärker 
Three T-teamet genom sitt ansvar för planering 

av lokförare och lokuthyrning. Längs fram: 
Patrick Söderholm, verkstadsansvarig.

Spänning på 15 000 kV. Framru-
sande snabbtåg. Tunga fordon. 
Järnvägsmiljön är extremt farlig 
att vistas i och säkerhetsarbetet 
inom Railcare är högprioriterat.

-det är en ständig process där grunden 
är arbetsplatskontroller och rapporter/
analyser av tillbud och eventuella olyckor, 
säger Sven-Gunnar Krave, projektledare 
och säkerhetsadministratör på Railcare. 
Det är mycket att tänka på och arbetet 
med att utveckla säkerhetsrutinerna sker 
löpande och i samarbete med beställarna.

-Vi gör riskbedömningar inför varje 
uppdrag och de olika faserna av jobbet. 
Särskilt uppstart och avslut är kritiska 
moment. Sedan gäller det att dagligen 
kontrollera att det som gäller i varje en-
skilt fall verkligen efterföljs. Om vi till 
exempel jobbar på ett ställe där det är 
dubbla spår ska dörren som vetter mot 
det spår vi inte jobbar på alltid vara låst 
för att ingen av misstag ska gå ut åt fel 
håll och mötas av ett framrusande tåg.

-Jag måste dock säga att vår personal 
är duktig på att beakta riskerna och 
följa bestämmelserna, det är sällan 
anmärkningar. De vet också att vi 
generellt inom Railcare har devisen: 
”säkert eller inte alls”. |

Säkerhet i fokus

Järnvägs-
miljön är 
extremt 
farlig



valet föll på Railcare Logistik som erbjöd en bra och smi-
dig lösning med utgångspunkt från det val av järnvägsvagn 
med operatörer som gjordes av Havator. Havator och Rail-
care genomförde också en gemensam studieresa till Österrike 
för att inspektera lösningen.
-Samarbetet fungerade mycket smärtfritt och Railcare 
Logistik skötte allt som var relaterat till själva järnvägstrans-
porten såsom lok, lokförare, transporttillstånd osv. Allt kom 
fram enligt tidtabellen och slutkunden var också mycket 
nöjd. Jag hade personligen ingen tidigare erfarenhet av 
järnvägstransporter men nu vet jag att det fungerar och vet 
vart jag kan vända mig när det blir aktuellt med så tunga 

transporter en annan gång, vilka de facto redan är på gång. 
En nackdel med dylika specialtransporter på järnväg är 
att transporterna i allmänhet måste skötas nattetid under 
veckoslut, vilket orsakar vissa kapacitetsbegränsningar.

Specialtransportbolaget Railcare
Även Railcares Hans Flodmark, verksamhetsansvarig för 
Railcare Logistik, är mycket nöjd med samarbetet med 
Havator.
-Det här uppdraget och en tidigare lyckad testtransport på 
uppdrag av Siemens Windpower gör att vi nu börjar etablera 
oss som det specialtransportbolag vi vill vara, säger Hans. |

-Transporter av sådant som väger mot 150 ton och däröver är ofta så gott som omöjliga att klara med 
vägtransport, framför allt på grund av många vägbroar som inte klarar transportens vikt och/eller höjd. 
I det här fallet fick vi därför undersöka vilken aktör som kunde hjälpa oss med frakt via järnväg, säger 
Alf Prost, projektledare på Havator som ansvarade för transporten.

Extra tung transport 
av transformatorer

Uppdrag: Transport av transformatorer, tillverkade 
av Alstom i England, till Sydvästlänken för förstärk-
ning av svenska stamnätet. 
Vikt: 205 ton/st.
Sträcka: Norrköping (dit transformatorerna anlände 
med båt) till Nässjö.
Specialutrustning: Speciell 24-axlig järnvägsvagn 
inhyrd från österrikiska Felbermayr.
Slutkund: Svenska Kraftnät
Uppdragsgivare: Havator Oy (FIN)
Vald leverantör: Railcare Logistik

Railcare fick uppdraget:

8  |  Railcarenytt 2015  Railcarenytt 2015  |  9

FAKTA OM TRANSPORTEN

Så här såg det ut när de jättelika transform-
atorerna lastades på järnvägsvagn i Norrköping 
för vidarebefordran till Nässjö.
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export av railcare-maskiner är inget 
nytt. Framför allt till USA och Ryssland 
har det exporteras många maskiner, 
huvudsakligen Railvac-sugmaskiner. 
Sammanlagt har ett 40-tal maskiner 
levererats. Hittills har dock marknaden 
utanför Skandinavien och Storbritan-
nien bearbetats av Disab, som även fort-
sättningsvis kommer att vara exklusiv 
leverantör av nyckelkomponenter inom 
vakuum-området. Maskinerna kommer 
att byggas i Railcares verkstad i Skellefte-
hamn som utökas till det dubbla, från 
två till fyra spår, varav ett kommer att 
vara reserverat för maskinförsäljningen.

15 års erfarenhet
Jan har ca 15 års erfarenhet av Railcares 
maskiner och är väl insatt i det mesta 

eftersom han deltagit i utvecklingen av dem. 
Vilken är då strategin, var börjar man?
-Vi vet rätt väl vilka som är våra kompisar 
i världen och har ett bra kontaktnät att 
utgå ifrån. Dessutom vet alla i branschen 
att vi lyckats bra i Storbritannien - och 
lyckas man där då lyckas man överallt!
-Förutom nyförsäljning kommer vi 
även att ha naturlig kontakt med de 
befintliga kunderna eftersom vi också 
tar över service- och eftermarknad på de 
levererade maskinerna. Vi är medvetna 
om att det här är en långsiktig satsning 
som kommer att ta tid och kräva 
resurser. Samtidigt vet vi att behovet av 
upprustning är stort på järnvägsnät över 
hela världen. Draghjälp kan man också 
få av intressanta projekt, t ex LKAB:s 
malmhantering på 1365-metersnivån 

i Kiruna dit en leverans av Minevac-
maskinen gjordes för något år sedan. 
Det är ett projekt som i sig är intressant 
för hela världens gruvindustri och 
som nu har lett till nya kontakter med 
intressenter i främst Kina, men också 
Nya Guinea. |

Railcare tar nu ett stabilt grepp om exportförsäljningen av sina maskiner. Satsningen omfattar de fem 
maskinmodellerna här bredvid. Jan Billberg, f d teknisk chef på Disab, har anställts som verksamhets-
ansvarig för Railcare Export.
-Vi får nu en organisation som gör att vi med kraft kan marknadsföra våra maskiner och vår teknik samt 
även stå för driften av våra maskiner som entreprenör i nya länder, säger Railcares VD Daniel Öholm. 

Satsning på export

”Nu är vårt marknads-  
 ansvar globalt”

Jan Billberg

Bransch: Gruvindustrin 
Användning: Städning (uppsugning av damm och malmspill) 
av underjordiska spårområden/växlar samt områden runt 
malmkrossar.
Specialanpassning, ex: Förarkur, malmvagn för uppsamling 
av spill.
Kund, ex: Gruvföretag, underhållsentreprenörer.

Bransch: Tunnelbana 
Användning: Renovering av spårområdet, ballastbyte, 
friläggning av kablar, m m, under och ovan jord.
Specialanpassning, ex: Lågbyggd lösning för trånga och 
låga tunnlar.
Kund, ex: Entreprenörer och operatörer inom 
tunnelbaneindustrin.

Bransch: Järnväg 
Användning: Snöröjning av spårområden och spår. 
Snön plogas undan med en specialplog konstruerad för att 
kunna vinklas i olika riktningar och placera snömassorna med 
precision. Manöverhytt i båda ändar gör det möjligt att ploga i 
båda riktningarna utan att vända på fordonet.
Kund, ex: Underhållsentreprenörer, statliga järnvägsoperatörer.

MINEVAC

TUBEVAC

SR 200

Bransch: Järnväg 
Användning: Renovering av spårområdet, ballastbyte, friläggning 
av kablar, tunnel- och växelarbeten, m m.
Kund, ex: Underhållsentreprenörer, statliga järnvägsoperatörer.

RAILVAC

Bransch: Järnväg 
Användning: Snöröjning av större spårområden och bangårdar. 
Snön slungas upp och smälts till vatten i en medföljande 
specialvagn för enkelt omhändertagande/tömning.
Specialanpassning, ex: Borstfunktion för röjning av plattformar.
Kund, ex: Underhållsentreprenörer, statliga järnvägsoperatörer.

SR 700

Railcare tar nu eget grepp om exportmarknaden och kommer att marknadsföra fem maskintyper i hela världen.
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Adams nya roll
Adam Sundin har fått en ny 
roll som produktionsansvarig 
inom Railcare entreprenad för 
Railcares uppdrag i Skandina-
vien. Det innebär att Railcare 
förstärker ledningen i och med 
den utökning av verksamheten 
som skett.
-Min uppgift är att se till att 
våra projektledare och maskin-
operatörer har alla verktyg, både 
mjuka och hårda, de behöver 
för att klara jobben, säger han. 
Hans tidigare roll som projektled-
are har tagits över av Ulf Lindh. |

-metoden verkar mycket enklare än 
jag trodde, säger Niklas Segerström, 
projektledare på Trafikverket i Skövde. 
Lätt att ta sig fram med utrustningen 
på bandvagnen som också är skonsam 
mot marken. En snabb metod som pas-
sar väl där man inte vill störa trafiken. 
Niklas blev klart intresserad av möjlig-
heten att använda metoden i framtiden.
-Jag ser framför allt fördelar när det 
handlar om trummor under stora 
vägar med mycket trafik eller trummor 
som ligger djupt under vägbanan. 
Det här var en bra och intressant 

demonstration som gjort mig betydligt 
mer positiv till metoden!

… som gett resultat
Railcare Lining har under året satsat 
extra på marknadsföring av metoden 
mot vägområdet med bl a anställning 
av Kim Lundberg som ansvarig för 
försäljning.
-Satsningen har gett resultat med bra 
respons och stort intresse. Vi har under 
året genomfört fyra projekt på väg 
på uppdrag av vår nya kund Svevia, 
berättar Roland Lindberg. |

Måste ses! Den slitna säljklyschan är verkligen giltig för Railcares lining-metod för renovering av väg-  
och järnvägstrummor. Det är svårt att i ord förklara hur enkel och snabb den är. Särskilt på området  
vägtrummor är lining-metoden inte är lika känd. Railcare Lining genomförde i september i fjol en 
demonstration av vägtrumsrenovering på väg 202 mellan Mariestad och Töreboda för representanter 
från Trafikverket. Målet var att visa på lining-metodens fördelar jämfört med traditionell grävning 
där vägen måste stängas av, helt eller delvis.

Miljö och 
säkerhet  
i fokus

Lining 
- satsning på väg

Under hösten genomförde Railcare Lining ett projekt med renover-
ing av ett 20-tal järnvägstrummor på sträckan Alingsås-Falköping. 
Projektet genomfördes som totalentreprenad och med stort fokus 
på säkerhet ur många aspekter. Bland annat innebar det att 
maskinerna fick tvättas för att undvika spridning av kräftpest!

-railcare har levererat ett bra 
slutresultat med fokus på säkerhet 
och god arbetsmiljö, säger Cecilia 
Alte, projektledare Distrikt Väst, 
verksamhetsområde Investering.
En snäv tidsplan och den annalkande 
vintern gjorde att två arbetsteam 
fick vara igång samtidigt. Förutom 
själva renoveringen av trummorna 
ingick också rensning av diken och 
erosionsskydd.

Högt betyg för säkerheten
Även säkerheten ur alla möjliga 
aspekter fick högsta betyg. Det visade 
en s k 1+1-rond som genomfördes 
av Trafikverket i samband med en 
skyddsrond. 
-Vi fick inga anmärkningar alls. 
Alla papper var i ordning, all 
skyddsutrustning på plats och alla 
rutiner beskrivna, berättar Roland 
Lindberg, verksamhetsansvarig vid 
Railcare Lining. Det är en stor fjäder 
i hatten som självklart har betydelse 
för framtida uppdrag. |

Storjobb för Railcare Lining

Högstadieelever 
får veta mer om 
Railcare
Railcare besöker vid två tillfällen 
varje termin en högstadieklass 
och berättar om järnvägsbranschen 
och vilka yrken som finns. 
Träffarna ingår i ett projekt som 
drivs av Svenskt Näringsliv och som 
syftar till att ge eleverna mer kun-
skap om det lokala näringslivet. |

Missa inte…
Railcares musikvideos. Finns 
att avnjuta på både Railcares 
webbsajt (railcare.se) och på 
Youtube. Railcares egna krafter 
står för både text, sång, musik 
och filmning! |

EfterFöre

Railcare Lining bjöd in representanter 
från Trafikverket för att visa hur smidig 

lining-metoden är för vägtrummor.
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”Jobbet var klart och trafiken igång efter mindre 
än två veckor. Med traditionella metoder skulle det 
ha tagit tre veckor eller mer bara att planera jobbet…” 
Steve Mugglestone, projektledare på Railcare 
Sweden Ltd, berättar om Railcares blixtinsats i 
samband med en urspårning i Eastfield, UK.

Styrande dokument. Tydliga rutiner. Kontroller 
och checklistor. Signering av utförda åtgärder och 
dokumentation. Det är grunderna för Railcares 
ECM-certifiering vars syfte är att i första hand få 
bättre kontroll över underhållet på de egna järn-
vägsvagnarna.

det var ett frakttåg som spårade ur på Eastfields bangård på 
grund av dåliga spårlägen vid några växlar. Ingen skadades 
men all trafik till och från stickspåren blockerades och beho-
vet att rusta upp spårområdet kring växlarna blev därför akut.
-Jag blev uppringd av Network Rail en måndag i mars strax 
efter olyckan och måndagen därpå var vi på plats med vår 
maskin för att påbörja jobbet att suga upp gammalt material 
under växlarna för att ersätta det med ny ballast, säger Steve.

Klart på fyra dagar
Totalt 300 ton ballast byttes ut under uppdraget som var 
klart efter fyra dagar.
-Detta trots att vi bara kunde jobba sex timmar per dag 
för att inte störa den övriga tågtrafiken. Kunden var natur-
ligtvis mycket nöjd över både den snabba inställelsen och 
genomförandet.

Jobb under tidspress
-Vi har ett mycket gott samarbete med Network Rails team 
i området och de vet att vi kan genomföra jobb under tids-
press, säger Steve. Med traditionella metoder skulle ett sådant 
här snabbt jobb inte vara möjligt över huvud taget. |

-i somras blev vi ECM-certifierade för godsvagnar, säger 
Hans Flodmark, verksamhetsansvarig för Railcare Logistik. 
Det certifikatet provas igen i slutet av februari och vi siktar 
även på en utökning som gäller att vi certifieras som utförare 
av reparationer. En förutsättning för att uppfylla kraven är 
god ordning och bra styrning. Railcare har tagit fram ett nytt 
internetbaserat verksamhetssystem, AM-system, som gäller 
hela koncernens styrning samt planering av arbete och resurser. 
Även viktig dokumentation kopplas till systemet och är till-
gängligt för alla som behöver ta del av det. Dokumentationen 
för ECM – som omfattar papper motsvarande flera pärmar – 
kommer att även den att distribueras via AM-system. 
-Det här kommer att underlätta administrationen inom hela 
Railcare, säger Hans. All information man behöver finns 
tillgänglig och allt kan dokumenteras och rapporteras på ett 
enkelt sätt oavsett var man befinner sig.

Utbildning och utrustning
I samband med arbetet med ECM-certifieringen har fyra 
mekaniker har utbildats till godsvagnsreparatörer och har 
utrustning för bromskontroller köpts in till verkstäderna i 
Långsele (Three T) och i Skelleftehamn (Railcare). Vidare 
har Halvar Handler har anställts som teknik- och maskin-
ansvarig på Railcare Logistik. |

Blixtinsats 
på sidospår

Ordning och reda förbättrar 
vagnarnas säkerhet

• Ett ECM-certifierat företag (Entity in Charge of   
 Maintenance) ansvarar för järnvägsfordons   
 (godsvagnars) underhåll. Detta gäller för hela EU.
• Syftet är att förbättra järnvägssäkerheten genom att  
 det ECM-certifierade företaget garanterar att vagnarna 
 är underhållna på rätt sätt. Detta krävs för att ett   
 järnvägsfordon ska få användas på järnvägsspåret.
• För att bli ECM-certifierad krävs ett ledningssystem  
 som styr att underhållet sköts och dokumenteras  
 enligt regler och specifikationer.
• ECM består av fyra delar. De tre första är ledning,  
 underhållsutveckling och flottstyrning som 
 tillsammans gör företaget godkänt att utföra  
 kontroll av godsvagnar. Del fyra är utförare av   
 underhåll som innebär att man blir godkänd för 
 att utföra underhållsåtgärder.

DETTA ÄR ECM

EfterFöre

Railcare Sweden gjorde en snabb insats för att åtgärda problemet 
med de blockerade sidospåren på spårområdet i Eastfield.
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Inledningen på vintersäsongen blev en snöfattig historia för Railcares snöröjningsgäng. Det första rejäla  
snöfallet följdes snabbt av plusgrader vilket innebar att snöröjningsmaskinerna inte fick visa vad de går för.
-Vi har inför denna säsong kompletterat med ett par tilläggstjänster som innebär att vår personal på plats  
kan göra andra nyttiga saker i väntan på snö, berättar Jonny Granlund, verksamhetsansvarig för Railcare.

det ena är att snöröjningståget med 
snöröjningsmaskinen SR 700 i spetsen 
har utrustats med två mindre maskiner 
för snöröjning (utrustad med plog för 
att röja snö på t ex plattformar) eller för 
buskröjning. De kallas för robocutter 
och är fjärrstyrda maskiner som används 
vid sidan av spåret.  Vid buskröjning kan 
buskar och mindre träd kapas snabbt och 
effektivt. Resultatet är bättre sikt över 
sidoområdet för lokföraren och mindre 
risk för att löv och kvistar ramlar ner på 
spåret och orsakar problem.

Ballastbyte
Den andra kompletteringstjänsten är 
att vakuumsugmaskinerna kommer att 
användas för ballastbyte vid brist på snö. 
Under våren kommer de att operera på 
spår 10 till 19 på Stockholms central-
station i detta syfte. I väntan på snön ut-
vecklade också Railcare och Trafikverket 
gemensamt en optimerad körplan för 
snöröjning av de ca 50 viktigaste växlarna 
på Stockholms centralstation. 
-När vi jobbar efter den här planen kan 
vi röja alla viktiga växlar på sträckan 

Älvsjö-Karlberg under en natt, berättar 
Adam Sundin, produktionsansvarig på 
Railcare. Vi körde ett test – utan snö – 
under en natt i december tillsammans 
med Trafikverkets tågklarerare. Det var 
otroligt värdefullt och vi kunde slipa till 
små detaljer som kommer att få stor 
betydelse när väl snön kommer. |

railcare sweden ltd var en av 
utställarna på Rail Live, Storbritanniens 
största järnvägsmässa. Mässan ordnas 
av Network Rail (motsvarande Trafik-
verket) för att deras beställare ska få 
möjlighet att ta del av olika entreprenörers 
erbjudanden. Mässan hålls utomhus 
på ett stort banområde så det visas upp 
både järnvägsfordon och olika typer av 
utrustning.

Railcare använde sin specialutvecklade 
mässcontainer som är en kombinerad 
monter och förvaring av allt mässmaterial.
Monterbesökarna fick testa styrningen 
av vakuumsugen i form av en utmaning 
att slå ner fotbollsfigurer på tid.

-Eftersom vi deltagit i samma mässa vid 
tidigare tillfällen märker vi hur antalet 
besökare ökar från gång till gång, berättar 
Håkan Johansson, vd på Railcare Sweden.
Det var en trevlig blandning av både 
gamla bekanta och nya ansikten. Vi har 
redan börjat planera för nästa mässa 
2016 och då tänker vi satsa lite extra! |

Minimaskiner för 
plogning och buskröjning 
kompletterar ”snötåget”

Bra ”buzz”  
på största  
järnvägs-
mässan

De nya fjärrstyrda robocutter-maskinerna 
används vid sidan av spåret för antingen 
busk- eller snöröjning.
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väljer man att sänka kabeln finns i huvudsak två alternativ: 
traditionell grävning och Railcares vakuumsug-metod. 
Även här är Railcares alternativ lika kaxigt som solklart:
-Vår metod är den snabbaste och bästa i världen! Det finns 
ingen som kan sänka mer kabel på kortare tid än vi.

Skonsam friläggning
Problemet vid varje spårbyte är att man inte alltid vet vilka 
kablar som finns under spåret och var de ligger. Det kan vara 
kablar som grävdes ner för 30-40 år sedan. När det ligger 
kablar inom den s k hinderfria zonen kan de skadas eller 
förstöras vid t ex ballastbyte. Med Railcares metod friläggs 
kablarna skonsamt och med hjälp av vakuumsugen grävs 
ett nytt, djupare dike (normalt ner till ca 1 m djup) där 
kablarna sänks ner. De hamnar därmed under den hinder-
fria zonen och påföljande spåråtgärder kan ske utan risk 
för skador eller brott på kablarna.

Railcare manager ger kontroll
En mycket viktig del i Railcares metod är Railcare Manager, 
ett eget webbaserat system för dokumentation, ledning 
och styrning. Det ger alla inblandade direkt överblick 
över arbetet och hur det fortskrider liksom en komplett 
dokumentation över vad som gjorts.
-Tack vare Railcare Manager kan vi utnyttja tiden och alla 
resurser till max, berättar produktionsansvarige Adam Sundin. |

spårbytesprojektet mellan Långsele och Anundsjö som 
Infranord drev, var ett projekt på totalt 84 km fördelat 
på två år. I det projektet ingick även ballastrening, vilket 
innebär att man gräver upp all spårballast till ett djup av  
minst 70 cm under räls överkant, sorterar den i en ballast-
reningsmaskin och lägger tillbaka den renade ballasten i 
spår igen. För att kunna utföra detta arbete måste alla 
objekt i banvallen lokaliseras innan schakterna kan påbörjas. 
De påträffade objekten, alltså kablar (både längsgående och 
tvärgående), alla tvärgående bankstag som håller kontakt-
ledningsfundament på plats och all tvärkanalisation måste 
sänkas till ett säkert djup, för att inte skadas av ballast-
reningsmaskinen. Då tiden var extremt knapp vid projekt-
start så lyckades vi få tillgång till fem Railcaremaskiner som 
arbetade tillsammans hela perioden 2013 med ett bra 
resultat. Säsongen 2014 arbetade två maskiner.

Suverän metod
-Railcare var jättebra på att hålla undan och metoden är 
suverän, inte minst när det är ont om tid, säger Bengt-

Ivan Norberg, platschef på Infranord som var Railcares 
uppdragsgivare.
-Det är ju dessutom ett väldigt skonsamt sätt som 
minimerar risk för brott på kablarna som ligger i banvallen. 
Det handlar om alla möjliga kablar, både för järnvägens 
egen räkning och till exempel fiberkabel för bredband och 
telefoni. Brott på dessa kan skapa förödande avbrott och 
höga skadestånd för entreprenören, då Trafikverket förutom 
sitt eget behov även hyr ut kapacitet till telekomoperatörer.

En kilometer per dag
Totalt sänktes kablar på en sträcka om ca en km per dag.
-Till slut lyckades vi genomföra jobbet med ungefär en 
vecka tillgodo, säger Adam nöjt. Under fjolåret genomfördes 
ytterligare ett större kabelsänkningsuppdrag på sträckan 
Boden-Bastuträsk. Även här under tidspress och upp till tre 
Railvac-maskiner arbetade parallellt under en period om tio 
veckor. Även i detta fall gjordes jobbet snabbare än planerat. |

det är hela 20 år sedan det första numret av Railcarenytt 
kom ut. Varje år har det kommit ett nytt nummer som 
distribuerats till kunder, kontakter, leverantörer och andra 
intresserade.
-Det började väl egentligen med att vi är allergiska mot 
annonser och ville hitta ett annat sätt att nå kunderna, 
berättar Ulf Marklund, en av Railcares grundare och vice 
VD. Vår utmaning var att berätta om vår teknik som då 
var helt ny, vilket krävde lite mer förklaring genom att 
till exempel berätta om projekt som vi genomfört. Med 

tiden har det också blivit ett slags historiskt dokument 
där man kan följa utvecklingen, både de lyckade och 
de mindre lyckade satsningarna. Railcarenytt, som 
brukar vara mycket uppskattad, används i alla typer 
av marknadsföringssammanhang. Format, upplaga 
och språkversioner har varierat genom åren. Detta 
jubileumsnummer är det hittills mest omfångsrika med 
sina 20 (!) sidor. Är du intresserad av tidigare nummer? 
De senaste tio årens Railcarenytt finns att ladda ner på 
www.railcare.se/info-material |

Kabelsänkning eller inte kabelsänkning? Det är frågan som uppstår inför varje större spårupprustning. 
Går frågan till Railcare är svaret givet:
-Självklart! Kabelsänkning minimerar problem med avgrävda kablar och påföljande störningar. 
Problem som kan orsaka förseningar för både person- och godstrafik och bli mycket kostsamma.

Kabelsänkning 
minskar risk för brott 
och förseningar

Railcarenytt firar 20 år! 1995 1999 2008 2015

Banvall Kablar i säkert läge

Kablar i riskzon

Järnvägsräls

Hinderfri zon

Med spår-
byteståget 
i hasorna

Bengt-Ivan Norberg, platschef på Infranord, 
var nöjd med tempot under kabelsänkningen.

-Vi formligen jagades av spårbyteståget 
under jobbet! Adam Sundin, produktions-
ansvarig på Railcare, berättar om förra 
sommarens kabelsänkning på sträckan 
Långsele-Anundsjö.
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Verkstaden byggs ut

Bättre logistik och 
plats för expansion

det ena av de två nya spåren kommer att användas till Rail-
cares vagnsverkstad. Detta spår utrustas också med en smörj-
grop för enklare underhåll. Det andra spåret är reserverat för 
de nya byggprojekt som kommer att bli resultatet av 
satsningen på Railcare Export.
-Tidvis har vi haft det riktigt trångt och fått bygga maskiner 
utomhus, berättar Mikael. Det kommer nu att bli bättre om 
plats vilket underlättar att ta in extra personal när det är toppar i 
verkstaden. Dessutom blir planeringen av logistiken enklare, nu 
har vi verkligen fått pussla och växla maskiner och vagnar in och 
ut. Det tar ganska mycket tid och har inte varit helt rationellt.

Klart senare i år
Utbyggnaden, som blir 14,5 m bred och 30,5 m lång, 
påbörjas i vår och kommer att vara klar att tas i bruk senare 
under sommaren/hösten. I investeringen ingår också en ny 
växel. Byggherre är Polaris Fastigheter som äger lokalerna och 
byggnationerna sker i samarbete med Railcare.

Ny konstruktör
Ett 10-tal Railcare-anställda jobbar i verkstaden, men antalet 
sysselsatta blir fler vid större projekt då Railcare tar in extra 
personal från underleverantörer och bemanningsföretag. 
Med start i mars har Railcare också anställt en konstruktör. 
Han heter Jonatan Holmgren och har under många år deltagit 
i utvecklingsarbetet av Railcares olika maskiner som konsult.
-Sammantaget känns det här som en perfekt lösning med väl 
tilltagna ytor för både dagens och framtidens behov, 
säger Mikael. |

Railcares verkstad byggs ut med två nya spår. 
Dessutom byggs ett växlingsspår på utsidan.
-Vi får nu kapacitet för expansion och mer lättarbetade 
lokaler, säger verkstadschef Mikael Andersson. 


