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Utökad ECM-certifiering

Railcares tidigare ECM-certifiering (underhålls-
ansvarig enhet för godsvagnar) har förnyats och 
utökats. Utökningen avser utförande av gods-
vagnsunderhåll. Certifieringen godkändes under 
våren 2015 av Transportsstyrelsen och är giltig 
t.o.m. 2018. Revisionen föregicks av både utbildning 
och uppdatering av dokument. Vidare har även två 
godsvagnsmekaniker utbildats och godkänts som 
förare växling huvudspår. Det innebär att vagnar 
kan hanteras på ett snabbare och smidigare sätt 
vid verkstaden i Skelleftehamn.

Riggat för nästa steg 

Daniel Öholm 
VD och koncernchef, Railcare Group

Ett smidigare och snabbare flyt och totalt sett en mer 
effektiv verkstad. Det blev resultatet av den utbyggnad av 
Railcares verkstad som gjordes under sommaren 2015.
-I grund och botten handlar det om att efterfrågan har 

ökat, säger Railcares VD Daniel Öholm.

Investeringen innebär att Railcare nu har tre nya 
spår in, som används enligt följande:
Spår 1: Byggnationer av nya maskiner, främst för 
Railcare Export och den internationella marknaden.
Spår 2: Vagnsverkstad för Railcare T. Detta genom-
gående spår är också utrustat med en över två meter 
djup oljegrop, något som underlättar service av 
vagnarna. Vidare finns här en lyft som klarar hela 
100 ton.
Spår 3: Ett spår som går utomhus och som gör det 
möjligt att på ett smidigt sätt förflytta vagnar och 
maskiner för att uppnå ett optimalt arbetssätt.

NYA SPÅRDELAR
Detta kombineras med nya spårdelar både in och 
ut ur verkstaden, ca 30 meter på varje sida. I sam-
band med ombyggnationerna kompletterades 

också kontorslokalerna för verkstaden.
-Även om vi hade många projekt igång samtidigt 
som ombyggnaden gjordes gick det bra och 
resultatet blev fint, säger verkstadschef Mikael 
Andersson. Allt arbete med både projektering och 
byggnationer gjordes också med egen personal.

EXTRA PERSONAL
Han berättar att inga nyanställningar gjorts – 
trots den ökade kapaciteten – i stället löser man 
behovet vid toppar i arbetet genom att hyra in 
extra personal.
-Nu återstår egentligen bara att se över våra för-
rådsutrymmen. Det som vi behöver bättre plats 
för är bland annat ett komplett lager av reserv-
delar för Railcare Exports räkning samt ett eget 
slanglager. Även här har vi en lösning på gång. |

Smidigare flöde genom 

uppgraderad 
verkstad

Steg för steg tar vi bolaget framåt. Under senaste tiden 
har vi verkligen gjort mycket inom koncernens alla 
bolag för att skapa en utvecklande framtid. 

På maskinsidan så har vi byggt Railvac-maskiner på 
löpande band för marknaden i Storbritannien och vi 
börjar också få in exportorder, bl.a. till Londons tunnel-
bana. För att klara ökningen av maskinbyggnationer 
har vi byggt ut vår verkstad i Skelleftehamn.

För att driftsätta alla nya maskiner så har vi utbildat 
fler operatörer i vår egen skola, Railcare Academy. 

Vi har stärkt bolaget på ledande befattningar både i 
Storbritannien och i Sverige.  

Relining av trummor gör vi nu inte bara på järnvägen 
utan nu också på vägar och industrier. 

På transportsidan har vi slagit ihop våra två transport-
bolag till ett, Railcare T, för att även där bli starkare.

Nytt kontor, förråd och verkstad i Derby, Storbritannien. 

På innovationssidan så har vi tagit fram prototypen av 
Ballast Feeder (se sidan 12.)

allt detta och mer därtill har vi gjort för vår möta och 
klara den tillväxtfas som vi är inne i samtidigt som vi är 
lönsamma och kanske viktigast av allt: jobbar säkert, 
har kul på jobbet och fortsätter att hela tiden utvecklas 
och bli bättre.

med en stabil orderstock, engagerad och positiv perso-
nal och nöjda kunder har vi en bra grund för framtiden. 
Railcare är byggt för att möta kommande år med tillväxt 
och vi går in i ett 2016, starka och fokuserade på nästa 
steg, att ta Railcare till nya nivåer. |

EN UTBYGGNAD AV RAILCARES VERKSTAD I SKELLEFTEHAMN 
GER BÄTTRE ARBETSFLÖDE OCH ÖKAD KAPACITET FÖR BÅDE 
NYBYGGNATIONER OCH SERVICEUPPDRAG
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Förutom kontor inrymmer de nya lokalerna även lager 
för reservdelar och förbrukningsartiklar och lokaler för 
internutbildning. 
-Det här blir en hub för allt servicefolk i England och en 
samlingsplats för alla som verkar här, säger Håkan. Totalt 
är vi fem personer som arbetar mer stationärt på kontoret.

STRATEGISKT LÄGE
Derby är en riktig järnvägsknytpunkt och Railcares nya 
kontor ligger strategiskt till i närheten av British Rails före 
detta FoU-center. Det är numera ett kontorshotell och 
samlingsplats för olika järnvägsanknutna verksamheter. 
-Spårområdet i Derby är stort och vi räknar även med att 
kunna hyra in oss i verkstadslokaler om det krävs service 
av våra maskiner på plats. Railcares svenska ursprung 
kommer att betonas även i de nya lokalerna som kommer 
att få inredning med skandinavisk touch. |

-Utbildningarna har fungerat bra och vi har inte gjort några 
större ändringar jämfört med det ursprungliga upplägget, 
berättar Emil Burén, ansvarig för Railcare Academy.
Railcare Academy ger en god grund för arbete på järnväg 
och för att hantera Railcares maskiner.

-Sedan är det förstås en helt annan sak att tackla problem 
i verkligheten och att fixa den sociala delen när man ligger 
ute på jobb, säger Emil. Att hittills bara en av de 30-talet 
eleverna har slutat på Railcare är också ett kvitto på att rätt 
personer utbildats och att de trivs med sina nya jobb. |

Railcare Sweden Ltd har bytt lokaler. Flytten gick till andra sidan av 
bangården i Derby, Storbritannien, ett avstånd på bara 500 meter fågelvägen.

-Vi växte helt enkelt ur våra tidigare lokaler, berättar Håkan Johansson, verksamhets-
ansvarig för Railcare Sweden Ltd. Nu har vi fått cirka 400 kvadratmeter i två plan.

Railcares egen utbildningssatsning Railcare 
Academy har ”utexaminerat” den tredje kullen 
operatörer. Denna gång var det åtta elever som 
gick utbildningen, speciellt utformad för dem 
som ska arbeta på den brittiska marknaden.

Ny hub för verksamheten i England

Tredje kullen Railcare Academy-elever

3

HÄR ÄR RAILCARES NYA LOKAL I DERBY, UK, MED BÅDE 
STRATEGISKT LÄGE OCH PLATS FÖR EXPANSION

-Volymmässigt innebar det att vi under fjolåret fördubblade 
kapaciteten och vi fick också många viktiga lärdomar när 
det gäller att anpassa oss till en ”större kostym”, säger Håkan 
Johansson, verksamhetsansvarig på Railcare Sweden Ltd 
och en av de fem som arbetar på kontoret i Derby. För när-
varande finns alltså fem Railvac-maskiner stationerade i 
England, varav en är en back-up-maskin.

EXTRA KAPACITET
-Det innebär att vi alltid har extra kapacitet och även möj-
lighet att ta in maskinerna för service för att alltid kunna 
erbjuda en fräsch maskinpark och undvika stillestånd om 
något händer med en maskin. Fler maskiner i drift kräver 
också fler operatörer och under året har ytterligare personal 
utbildats via Railcare Academy (se artikel på nästa sida). 
-De har kommit in i arbetet på ett bra sätt, säger Håkan.
 
FLER UPPDRAG
Generellt kan man säga att det på den engelska marknaden 

blivit fler uppdrag av liknande karaktär som tidigare. Det 
handlar om framför allt ballastbyte längs spår och i växlar. 
Kontrakten är ofta långa och noggrant schemalagda enligt 
de mycket begränsade tidsintervall som erbjuds för järn-
vägsunderhåll i Storbritannien.
-Det mesta handlar om att tidigare beställare på Network 
Rail (motsvarande Trafikverket i Sverige) återkommit med 
nya uppdrag. Helt klart är de mycket nöjda med jobben som 
gjorts. Men fortfarande återstår mycket jobb för att nå och 
övertyga ännu fler beställare.

TILLVÄXTRESA 
En revision som genomfördes av Network Rail i fjol höstas 
innebar några veckors stillestånd för allt Railvac-jobb i av-
vaktan på bland annat en teknisk- och säkerhetsanalys. På 
juldagen var dock verksamheten igång igen.
-Vi lärde oss mycket och tycker att vi – trots allt – byggde vidare 
på vår goda relation med Network Rail, säger Daniel Öholm. 
Nu ser vi i stället framåt, vår tillväxtresa har bara börjat! |

Verksamheten i Storbritannien växer. 
-Snart är den lika stor som vår verksamhet i Sverige, säger VD Daniel Öholm. 
Potentialen är dock många gånger större där, sett till järnvägstrafik och nät.

Under fjolåret kompletterades kapaciteten i England med både ytterligare 
två nya maskiner och mer personal.

Fördubblad kapacitet i Storbritannien 

Vår tillväxtresa 
har bara börjat
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Fördelen blev att Trafikverkets ansvariga i Hallsberg fick 
känna på hur det skulle vara att ha snöröjning med full 
kapacitet. I dagsläget används den snöröjningsmaskin som 
är på plats till de centrala delarna av banområdet, men 
eftersom det är så stort så skulle det behövas ytterligare en 
för att även röja in- och utfartsområden.

SNÖRÖJNING I GÖTEBORG
Snösäsongen i övrigt inleddes utan några stora mängder i 
mellersta och södra Sverige där Railcare har sina snömask-
iner stationerade. I Stockholm har SR 300-maskinen an-
vänds under några svängar och man har även arbetat med 
att avlägsna fordonsis. Göteborg fick i mitten av januari ett 
kraftigt snöfall och då gjorde den lilla snömaskinen SR 100 
ett gott jobb för att minimera trafikstörningarna där.

OPTIMERAD KÖRPLAN
I väntan på snökaos samarbetade Railcare med Trafik-
verket för att utveckla en optimerad körplan för röjning 
av prio-2 växlar på sträckan Älvsjö- Karlberg (ca 10 km, 
den mest trafikerade sträckan i centrala Stockholm). 
Planen testades utan snö och allt fungerade mycket bra. 
-Nu är vi väl förberedda inför ett eventuellt kommande 
snökaos. Vi vet nu att vi tillsammans med våra fordon 
och andra entreprenörer kan minimera störningar i 
Stockholmstrafiken. |

Railcare T erbjuder nu tjänster som entreprenad- och 
projekttransporter på järnväg i Sverige, uthyrning av 
lok, vagnar och personal, samt service av lok och vagnar. 
Service kan utföras dels på plats, till exempel vid akuta 
insatser, dels i företagets två verkstäder i Långsele och i 
Skelleftehamn. Förutom att erbjuda tjänsterna till andra 
järnvägsaktörer sköter Railcare T även service och under-
håll av Railcares egna lok, vagnar och maskiner.

ECM-CERTIFIERAD
De senaste årens intensiva arbete med att ECM-certifiera 
Railcares T:s underhåll av vagnar har kompletterats och 
företaget är nu certifierat som underhållsansvarig enhet 
avseende godsvagnar och godsvagnsunderhåll. 
-Vi är också godkänt utbildningsföretag, berättar Hans 

Flodmark. Vi har med andra ord en stor meny av tjänster 
att erbjuda inom järnvägsbranschen.

STOR LOKRENOVERING
Under 2015 hade verkstaden i Långsele en mycket positiv 
utveckling med flera större uppdrag. 2016 började också 
bra med en stor order från företaget Nordic Re-Finance AB.
-Vi ska renovera två TMZ-lok, berättar verkstadsansvarige 
Patrik Söderholm. Förutom de rent maskinella åtgärderna 
ingår även att lackera dem. De kommer att bli som nya!
Railcare T i Långsele har även fräschat upp ett eget TMY-
lok, det första med ny design i Railcare-profil. Även insidan 
är moderniserad med radiostyrning, ny belysning och bättre 
utrustning i hytterna. |

Railcare T. Det blev det logiska namnet på en samman-
slagning av Railcares dotterbolag Railcare Logistik och Three T.
-Tillsammans blir vi en ännu kraftfullare aktör än tidigare var för 

sig, säger verksamhetsansvarige Hans Flodmark, Railcare T.

Railcare T har mycket att erbjuda

Två snöröjningsmaskiner av Railcares största modell, d.v.s. SR 700, 
kunde beskådas röja snö ”side-by-side” i Hallsberg i början av året.

-Bakgrunden var att vi skulle byta ut maskin 1 mot maskin 2 för att säkerställa att vi 
har två fullt funktionsdugliga enheter så under några dagar blev det så att båda var 

på plats samtidigt, berättar Jonny Granlund, verksamhetsansvarig på Railcare. 

Två snöröjare i bredd

BRA FART I RAILCARE T:S LOKVERKSTAD I LÅNGSELE! HÄR ÄR DET DANIEL NORSTRÖM SOM ÅTGÄRDAR ETT LOKS DIESELMOTOR

RAILCARES TVÅ STÖRSTA SNÖRÖJNINGSMASKINER ANVÄNDES SAMTIDIGT UNDER NÅGRA DAGAR I HALLSBERG

SKANNA KODEN OCH SE FILMEN



RAILCARENYTT 2016 | 9

Railcare T 
vidareutvecklar sina 
transporterbjudanden

Under 2015 transporterade Railcare T (före 
detta Railcare Logistik) ca 50 000 slipers till 
olika järnvägsprojekt. Det låter kanske mycket, 
men faktum är att året innan handlade det 
om nästan dubbelt så många. 
-Går allt vägen kommer vi i år att slå rekord 
i antalet fraktade slipers, berättar Hans Flod-
mark, verksamhetsansvarig på Railcare T.

Slipers transporteras i set med ett lok och 20-talet vagnar. 
-Vi har förbättrad vår kapacitet genom att bygga om 
vagnar och kan idag erbjuda två kompletta set för slipers-
transporter, säger Hans. Railcare T riktar även in sig på 
andra tjänster i samband med järnvägsrenoveringsprojekt. 
Företaget kan idag erbjuda transportlösningar för maski-
ner, vagnar och annan utrustning som hyrs in från andra 
länder. Railcare T ser till att sköta planering och transport 
från gränsen till aktuellt ställe.

EFFEKTIVA TRANSPORTLÖSNINGAR
-Fördelen är att vi ser till att grejerna är på plats på utsatt 
datum och även att de fraktas tillbaka när de ska. Det här 
är ofta dyr utrustning som kostar mycket att hyra så man 
tjänar mycket på en effektiv logistiklösning. En annan 
tjänst vi erbjuder är ett komplett transportupplägg för 
makadamvagnar där vi löser allt fram till lossning på plats.
Fjolåret präglades annars av förnyade förtroenden, till 
exempel två nya transporter av Siemens-transformatorer 
på uppdrag av Havator till slutkunden Svenska Kraftnät. 
-Sammantaget är vi nöjda med 2015 då vi fortsatt att 
utveckla både vår kompetens – till exempel med utökad 
ECM-certifikat – våra tjänster och vår vagnpark. |

Studiebesök i väst
För 15 år sedan levererades den första Railvac-maskinen 
till företaget Loram Maintenance of Way Inc i Minnesota, 
USA. Sedan dess har totalt 18 maskiner levererats dit. 
Under våren kommer Railcare-medarbetare att göra ett 
studiebesök på företaget.
-Vi vill starta ett fördjupat samarbete på operatörsnivå för 
att se hur metoder och maskiner har utvecklats på den ameri-
kanska marknaden jämfört med här i Sverige, berättar Jan 
Billberg, verksamhetsansvarig på Railcare Export. |

Railcare Export 
koncentrerar resurser
I samband med starten av Railcare Export för drygt ett år 
sedan anlitades ett antal tekniska konsulter vid kontoret 
i Lund. Nu väljer man i stället att koncentrera resurserna 
för konstruktion och design av nya maskinleveranser till 
huvudkontoret i Skelleftehamn. 
-En mycket lyckad lösning, säger Jan Billberg. Många detalj-
frågor kan lösas på plats i Skelleftehamn och det frigör tid 
så att jag kan ägna mig åt offensivt säljarbete i stället. |

Slipers i långa banor Railcare Export

-VI HAR KOMPLETTERAT VÅR UTRUSTNING OCH HAR I DAGSLÄGET TVÅ 
KOMPLETTA SET MED LOK OCH VAGNAR ANPASSADE FÖR SLIPERSTRANSPORTER, 
BERÄTTAR HANS FLODMARK, VERKSAMHETSANSVARIG PÅ RAILCARE T

SKANNA KODEN OCH SE FILMEN

Railcare-premiär på 
Trako-mässan
Railcare deltog under fjolåret för första gången på järn-
vägsmässan Trako i Gdansk, Polen.
-Mässan var ännu större än vad vi väntat oss, totalt var det 
ca 15 000 besökare, säger Jan Billberg, verksamhetsansvarig 
på Railcare Export. Totalt sett en intressant erfarenhet att
vara med och självklart ett led i vår satsning att marknads-
föra Railcares maskiner och metoder utomlands. På Railca-
res internationella mässprogram står närmast två mässor i 
Tyskland: Innotrans Berlin 2016 och IAF Münster i maj 2017. |
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Alkotester 
vardag på 
järnvägen
Railcares medarbetare som 
arbetar i spårmiljö kan när som 
helst utsättas för alkoholtester.

-Hittills har vi inte haft någon som 
blåst positivt, d.v.s. varit alkoholpå-
verkad, säger Thomas Brunnberg, 
säkerhetsansvarig på Railcare. Jag 
skulle också bli väldigt förvånad om 
det skulle inträffa. Säkerhetsmedve-
tenheten bland våra anställda är hög 
och när man jobbar enligt sitt schema 
så är det vardagen som gäller. Man 
jobbar, äter och sover. 

Järnvägsbranschen har, liksom i övriga 
samhället, rört sig mot en nolltolerans 
när det gäller synen på alkohol. I dags-
läget råder detta som generellt krav vid 
olika upphandlingar och det är sedan 
varje leverantörs sak att ha ett funger-
ande system som säkerställer att ingen 
jobbar påverkad i spårmiljö.

Promillegränsen för arbete på järnväg 
är 0,2, dvs samma som inom övrig trafik. 
Förutom branschens egna kontroller 
kan även polisen ta utandningsprov på 
järnvägen, till exempel i samband med 
en olycka. | 

Railcares nya verksamhetssystem ut-
gör en viktig del i säkerhetsarbetet. 
Detta framför allt genom att alla dok-
ument finns tillgängliga för alla hela 
tiden, förutsatt att man har tillgång till 
en dator eller en smart mobiltelefon. 
Vid utvecklingen av systemet arbetade 
Railcare för att göra hanteringen så 
smidig som möjligt.
-Målet är att alla incidenter och olycks-
tillbud ska rapporteras omgående, helst 
på plats för att alla uppgifter ska finnas 
i färskt minne. 

Så här går det till:
Den som är på plats där något har hänt 
går in i systemet via dator eller mobil 
och rapporterar i ett smart formulär.
Systemet skickar meddelanden om 
ärendet till den eller de som är ansvariga. 
Den ytterst ansvariga fattar beslut om
händelsen bara noteras eller om någon
åtgärd behövs. Alla som ingår i gruppen 
för respektive formulär kan följa ärendet 
tills det arkiveras.
Alla formulär sparas för framtida 
statistik och uppföljning.

-Rent generellt ligger vi, jämfört med 
övriga i branschen, mycket långt framme 
på det här området, säger Johan Fors-
lund, projektledare och ansvarig för 
införandet av Railcares verksamhets-
system. När det gäller vårt personal-
planeringsverktyg letade vi länge bland 
sådant som redan finns, men inget upp-
fyllde våra behov. Därför har vi alltså 
utvecklat ett helt eget så det finns alltså 
inget annat så komplett system i järn-
vägsbranschen. |

Thomas är ansvarig för att gå igenom 
och sammanställa alla rapporter om 
incidenter och olyckor som inträffat 
under året samt hur man har behand-
lat detta. Detta för att visa på att man 
hela tiden har kontroll på verksam-
heten och hur man fortlöpande arbe-
tar för att förbättra säkerheten. 
-Vårt nya verksamhetssystem (se arti-
kel här intill) innebär ett fantastiskt 
lyft i arbetet! säger Thomas. Jag har 
aldrig varit med om något så lättarbe-
tat och som ger så bra överblick.

SATSNING PÅ INTERNUTBILDNING
Kan årets goda resultat kopplas till att 
det gjordes en stor satsning på intern-
utbildning i just säkerhet våren 2015?
-Kanske det. Men det här är mer än en 
kampanj, säkerhet är alltid på Railca-
res agenda.

…FÖR EN SÄKER ARBETSMILJÖ
Järnvägsmiljön är farlig och särskilt 
utsatt är det vid arbete under växling 
och rangering. 
-Det gäller att följa regelverket, det 
vill säga kontrollera växellägen, an-
passa hastigheten. 

Det handlar både om att arbetsmiljön 
ska vara trygg och säker liksom att se 
till att begränsa skadorna om något 
ändå skulle inträffa.

Blir det då inte svårt att vara snabb och 
effektiv när säkerhetsreglementet blir 
allt mer omfattande?
-Ja, till viss del kan det förstås bli begr-
änsande, men det är också meningen. 
Det måste finnas tid för att säkerheten 
ska prioriteras. |

2015 var ett bra år ur säkerhetssynpunkt för Railcare. 
-Vi har haft färre tillbud och olyckor än tidigare år, berättar 
Thomas Brunnberg. 

Säkert eller inte alls

Fakta Railcares 
verksamhetssystem

Allmänt: 
Ett molnbaserat verksamhetssystem 

Delar: 
Dokument (styrande dokument, t.e.x. 
policys och rutiner) 
Underhåll (planering av service och 
underhåll) 
Ärendehantering (smarta formulär).

För vem?: 
Samtliga anställda inom Railcare-
koncernen

Övrigt: 
Railcare har även utvecklat ett helt 
eget personalplaneringsverktyg som 
används på den engelska marknaden. 
Det fungerar även för uppföljning av 
genomförd arbetstid för att t.e.x. säker-
ställa att alla arbetstidsbestämmelser 
uppfylls.

Smarta IT-verktyg ökar 

säkerhet och spårbarhet

Positiv trend 
för Railcare

RAILCARES NYA VERKSAMHETSSYSTEM UNDERLÄTTAR RAPPORTERINGEN AV OLYCKOR OCH OLYCKSTILLBUD
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I Storbritannien är tågtrafiken intensiv och möjligheterna att stänga av spåret för underhåll 
begränsade. Under veckorna handlar det om fem timmar och under helgerna sex till åtta timmar. 

Railcares nya innovation – Ballast Feeder System 40 – gör det möjligt att få mer jobb utfört på kort tid. 
Under några veckor i november visade Railcare upp Ballast Feeder-prototypen för intressenter från 
både Network Rail (motsvarighet till svenska f.d. Banverket) och Trafikverket på plats i Skelleftehamn.

Utvecklingen av Ballast feeder gick i vanligt Railcare-tempo, d.v.s. 
snabbt från tanke till handling. Så här var tidtabellen.

-Den här nya konceptlösningen gör det möjligt att lösa 
många av våra kunders problem med ballaståterfyllning 
på ett effektivt, säkert och tillförlitligt sätt, säger Ulf Mark-
lund, Railcares grundare och vice VD. Konceptet innebär 
att allt arbete görs i en kontinuerlig process (se faktaruta). 
Förutom att det ger ett effektivt arbetssätt innebär det 
också andra fördelar.

TRÅNGT RUNT SPÅRET
-I England är det ofta trångt runt själva spåret, vilket inne-
bär att det är besvärligt att komma fram med maskiner och 
material till själva arbetsstället, berättar Jonny Granlund, 
verksamhetsansvarig på Railcare. Med vår metod behövs 
inga extra maskiner och ballasten har man med sig i de 
efterföljande vagnarna. Dessutom är lastkapaciteten stor, 

vilket är en fördel när det ofta kan vara långt till stället där 
man hämtar ballasten. Även i Sverige är finns det ställen 
där Ballast Feeder System 40 kan vara mycket fördelaktig, 
till exempel vid ballastbyte i växlar.

IMPONERADE KUNDER
Kunderna som deltog under demonstrationerna i Skellefte-
hamn var imponerade och insåg fördelarna med konceptet. 
-Vi jobbar nu vidare med fortsatta tester och att finslipa 
konstruktionen samtidigt som vi inleder processen med 
tillståndsprövningar för den brittiska marknaden, säger 
Jonny. Vi vet av erfarenhet att det tar tid att introducera ett 
nytt koncept, men vi är övertygade om att Ballast Feeder 
System 40 är en bra lösning, så nu kör vi på för fullt! |

FÖRE ÅRSSKIFTET 2014-2015
Tankarna på en smidig lösning för återfyllning av ballast 
avsedd för framför allt den brittiska marknaden hade 
funnits en tid.

JANUARI
Diskussionerna tog en mer konkret form och processen 
startade. Hur ska vi lösa detta?

FEBRUARI
Olika idéer diskuterades och testades.

MARS-APRIL
En lösning började ta form och beslut om att ta fram en 
prototyp fattades.

MAJ
Första byggmöte för prototypen av Ballast feeder. Beställ-
ning av komponenter påbörjades och diskussioner med lev-
erantör av den fjärrstyrda lastaren – som behövde byggas 
om för ändamålet - inleddes.

AUGUSTI
Bygget av prototypen inleddes.

NOVEMBER
Prototypen färdig för testkörning och demonstrationer gjor-
des för potentiella kunder från Sverige och Storbritannien.

DECEMBER 2015
Beslut att satsa på konceptet fullt ut och starta processen 
med tillståndsprövningar för den brittiska marknaden. |

MER JOBB UTFÖRT PÅ KORTARE TID 

Ballast Feeder System 40 
– en effektiv lösning för ballastbyte

Från idé till lösning

Så här fungerar Ballast 
Feeder System 40

1. Ett set med Railcares vakuumsug,  
 feederenheten samt två till tre  
 vagnar lastade med ballast kör 
 fram till arbetsstället.
2.  Vacuumsugen separeras från de  
 övriga enheterna och kör fram  
 några meter.
3. Vacuumsugen suger upp 
 ballasten som ska bytas ut.
4. Transportbandet på feederen 
 heten vinklas ut och en liten fjärr 
 styrd lastare kör fram och lastar  
 ny ballast i en utmatningsficka.
5. Transportbandet matar ut och  
 återfyller med ny ballast.
6. Momenten 3-5 fortsätter sedan i  
 en löpande process.

Därför måste ballast bytas

Ballast, d.v.s. fyllningen av sten runt slipers och räls (som 
järnvägsspåret är uppbyggt av), måste bytas ut med ca 30 
års mellanrum. Orsaken är att när lok och vagnar passerar 
på rälsen uppstår vibrationer som innebär att stenfyllningen 
sakta ”smulas sönder” och packas ihop/sätter sig. Även 
annat kan påverka ballastens kvalitet, t ex lerutfällning. 
Efter lång påverkan blir ballasten stum och det är risk för 
att spåret kommer ur läge. Därmed ökar också risken för ur-
spårning. Railcares metod för ballastbyte har en unik fördel 
i och med att spåret ligger kvar under hela processen. Där-
med kan man direkt efter ett ballastbyte släppa på trafik.

BESÖKARE FRÅN NETWORK RAIL VAR MYCKET INTRESSERADE AV RAILCARES NYA INNOVATION JONATAN HOLMQVIST ÄR NYANSTÄLLD KONSTRUKTÖR PÅ RAILCARE OCH EN AV DEM SOM UTVECKLAT BALLAST FEEDER 40
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JÄRNVÄG - VÄG - INDUSTRI 

Lining-konceptet 
utvecklas

Railcare Lining arbetar kontinuerligt med utveckling av arbetsmetoder och 
applikationer av sitt koncept, d.v.s. att med ett glasfiberfoder täta, förstärka och 
förlänga livstiden på olika typer av genomföringar där vatten rinner igenom.

-Vi har numera ännu mer att erbjuda, 
berättar Roland Lindberg, verksam-
hetsansvarig på Railcare Lining.                  
Man kan dela upp verksamheten så här:
Trummor järnväg 
(upp till 1800 mm i diameter)
Trummor väg 
(upp till 1800 mm i diameter)
Trummor industri 
(upp till 1800 mm i diameter)

Tillståndsbesiktningar är ett nytt 
koncept för att registrera väg- och 
järnvägstrummors tillstånd.

-Tanken är att dokumentera alla fakta 
på plats med digitalt stöd, säger Roland. 
Vi har utvecklat en lösning där vi an-
vänder oss av ipad för att lägga in alla 
fakta, till exempel trumdimensioner, 
anslutande dikens kondition och även 
ta dokumenterande foton. 

SPARAS ONLINE
Alla uppgifter sparas online och kan 
sedan användas för att prioritera vilka 
trummor som behöver åtgärdas. För 
att dessutom göra en riktigt säker lös-
ning har vi möjlighet att använda två 

ipads som kommunicerar med var-
andra, en i varje ända av trumman, för 
att undvika onödigt spring över väg 
eller spår.

BESIKTNING ÅT SWECO
Konceptet med tillståndsbesiktningar 
har slagit mycket väl ut och Railcare 
Lining har bl.a. utfört besiktning av 20 
vägtrummor på uppdrag av Sweco.
-Förutom att det är ett mycket bra be-
slutsunderlag för kunden är det också 
perfekt för kostnadsberäkningar och 
offerter när trumman ska renoveras. |

 Två tubevac-maskiner byggs om

”Mycket spännande 
 testprojekt på gång”

Railcare Export har fått i uppdrag att bygga om de två Tubevacmaskinerna 
som används för underhållsarbeten i Londons tunnelbanenät. De utrustas 

med vardera en extra lastvagn och en slangarm.
-Lastkapciteten ska ökas från 10 till 26 kubikmeter ballast, berättar Jan Billberg,  
verksamhetsansvarig på Railcare Export. Man vill helt enkelt hinna med mer under 

det korta tidsfönster som man kan utföra underhåll i Londons tunnelbana.

Det handlar om ca fyra timmar natte-
tid när trafiken ligger nere. Under 
den tiden ska man hinna ta sig till 
arbetsstället, suga upp ballast, er-
sätta den med ny och transportera 
bort den gamla samt göra spåret 
klart för trafik.
-Att man vill öka lastkapaciteten visar 
också på att operatörerna har blivit 
duktigare och hinner mer under den 
korta tiden, säger Jan. Samtidigt har 
man infört ännu strängare regler som 
innebär att tunnelbanenätet inte får 

stängas av utöver de korta nattstopp-
en, vilket ytterligare ökar kraven på 
ökad kapacitet.

INTRESSANT TESTPROJEKT
Båda maskinerna byggs om för att 
kunna användas i ett testprojekt som 
heter B2F (Baker Street to Finchley 
Road). På denna sträcka kommer man 
att ersätta den traditionella makada-
men med snabbhärdande betong.
-Tunnelbanenätet i hela London har 
problem med vatten som tränger in i 

tunnelschakten. Det innebär att 
makadamen får kort livslängd så 
underhållet blir något av ett evig-
hetsjobb. B2F-projektet är ett sätt 
att undersöka betong som alterna-
tivt material med längre livslängd. 
Ett mycket spännande projekt som 
vi följer med stort intresse! De två 
Tubevac-maskinerna byggs om vid 
verkstaden i Skelleftehamn. Den ena 
levererades i slutet av januari och den 
andra kommer att lämna verkstaden 
i månadsskiftet maj-juni. |

Utveckling av ny produkt

Railcares liningkoncept utvecklas med 
ytterligare en produkt för att renovera 
rörbroar som är hela två meter i diame-
ter. Ett testprojekt har genomförts i fält 
där det maximala liningfodret som är 
1,8 m kompletterades med skumbetong,
en betong med massvis av små luft-
bubblor i. Detta ger en isolerande, stabil 
och miljövänlig lösning. Arbetet  kan 
genomföras helt utan avstängning av 
den aktuella vägen.

TVÅ TUBEVAC-MASKINER RENOVERAS VID VERKSTADEN I SKELLEFTEHAMN FÖR ATT 
FÅ ÖKAD KAPACITET FÖR RENOVERINGSARBETEN I LONDONS TUNNELBANENÄT

RAILCARES LININGKONCEPT GÖR DET MÖJLIGT ATT RENOVERA TRUMMOR OCH RÖRBROAR UTAN AVSTÄNGNING AV VÄGEN
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Många bidrag i 
intern fototävling
Under hösten genomförde Railcare en intern fototävling. 
Temat var ”Railcare i vår vardag” och ett 100-tal bilder skick-
ades in. Bäst lyckades Marcus Häggström, Adam Sundin, 
David Persson, Kåre Warnbrant och Magnus Karlsson. |

Thomas Ravelli, Sveriges mest meriterade fotbollsmålvakt med VM-brons 1994 som främsta 
merit, har blivit något av en Railcare-medarbetare. Under året har han dels medverkat som 

föreläsare vid internutbildning, dels deltagit i Railcares monter under mässan Nordic Rail.

Ravelli och Railcare 
har samma grundfilosofi

-Det blev stor succé på mässan och Thomas drog mycket 
folk till vår monter, berättar Daniel Öholm, VD på Railcare.
Thomas Ravelli själv är också positiv till samarbetet med 
Railcare.
-Vi från södra delen av Sverige har en föreställning att 
norrlänningar är tystlåtna och tillbakadragna. Det stäm-
mer inte alls in på Railcare – alla är öppna och sympatiska, 
inom Railcare får alla ta plats. Thomas Ravelli är en känd 
föredragshållare som delar med sig av sina erfarenheter 
från idrottsvärlden om hur man når framgång.
-Det handlar om att ha roligt i det man gör och att inse att 

alla har kunskap att bidra med, säger han. Här har Railcare
och jag samma grundfilosofi. Det är egentligen inga kon-
stigheter, men tyvärr tror jag att vi krånglar till det ibland. 
Samarbetet fortsätter även under 2016 då Railcare har 
engagerat Thomas som föreläsare/tränare som en 90-års-
present till idrottsföreningen Railcare Rönnskär IF.
Thomas och hans tvillingbror Andreas, även han framgångs-
rik fotbollsspelare, agerar också för framtidens idrottare. 
De har nyligen startat ett bolag som säljer hemtextil via 
idrottsklubbarna. Under 2013 omsatte bolaget 13 milj kr, 
varav 6 milj kr gick tillbaka till idrottsrörelsen. |

Fortsatt framgång för

Railcare Manager
Railcares metod för kabelsänkning - enligt de ansvariga på Railcare världens bästa 

metod – appliceras nu i många sammanhang vid spårupprustningar över hela Sverige.
-Ett viktigt komplement är Railcare Manager, vårt egenutvecklade och webbaserade system för 
dokumentation, ledning och styrning, säger Adam Sundin, produktionsansvarig på Railcare.

Railcare Manager ger alla som arbetar med kabelsänkning-
en precis och direkt information om vad som sker. Dess-
utom kan uppdragsgivaren följa förloppet, hemma vid sin 
dator på kontoret om så önskas. Förutom den direkta upp-
följningen sparas alla data och utgör en komplett doku-
mentation om var kablarna ligger. Detta är ofta ett stort 
problem i samband med kabelsänkning. Det kan finnas 
gammal dokumentation som ofta inte stämmer. Antingen 
lades inte kablarna på det sätt som man planerat från bör-
jan eller så har senare åtgärder, till exempel komplettering 
med ytterligare kablar, förändrat kabellägena.
-Med vår metod får man ärlig och korrekt dokumentation 
och har kontroll över var kablarna ligger när något behöver 
åtgärdas i framtiden, säger Adam.

EFFEKTIVARE PROCESS
Railcare Manager används alltså direkt vid arbetsstället 
där ansvarig arbetsledare matar in alla data via en ipad. 

Det gör det möjligt att utnyttja tid och resurser på ett 
optimalt sätt så att kabelarbetet kan göras snabbt och 
effektivt, även i direkt anslutning till påföljande spårbyte. 
Med Railcares metod för kabelsäkning 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 hinderfria zonen 
och påföljande spåråtgärder kan ske utan risk för skador 
eller brott på kablarna. |

VAR KABLARNA BEFINNER SIG EFTER ATT DE GRÄVTS UPP 
OCH SÄNKTS NER TILL STÖRRE DJUP DOKUMENTERAS DIREKT

ATT UTMANA THOMAS RAVELLI, LÄNGST T.V.,  PÅ ”STRAFFSPARKS-
LÄGGNING”  VAR POPULÄRT UNDER NORDIC RAIL-MÄSSAN

MARCUS HÄGGSTRÖM MED SIN BILD FRÅN TRÄSKHOLM 
VAR EN AV VINNARNA I RAILCARES FOTOTÄVLING.SKANNA KODEN OCH SE FILMEN
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Ballastbyte i expressfart
på viktig järnvägsknutpunkt

Ånge är norra Sveriges viktigaste järnvägsknutpunkt. På endast 35 
timmar bytte Railcare ballast i åtta växlar på en sträcka om totalt 300 m.

-Allt avlöpte mycket väl och jag tror inte att vi skulle ha lyckats göra det på något 
annat sätt än med Railcares metod, säger beställaren Pär Jonsson på Trafikverket.

Att stänga av järnvägen i Ånge – vilket innebär totalt stopp 
för både frakt- och persontrafik till norra halvan av Sverige 
– är en ovanlig åtgärd som kräver noggrann planering. Samt 
förstås att åtgärderna som ska göras kan utföras med högsta 
effektivitet. Totalt var trafikstoppet, som skedde sommaren 
2015,  beräknat till 80 timmar, varav Railcare alltså utförde 
sin del av arbetet på mindre än hälften av den tiden.

BÖRJAR FRÅN GRUNDEN
-Ballasten i ena änden av bangården var dålig och behövde 
bytas ut, berättar Pär Jonsson. Vi behöver även göra fler åt-

gärder, men beslutade oss att prioritera det grundläggande, 
d.v.s. ballast och slipersbyten, för att göra mer när vi får medel 
till det. Han kunde på plats följa arbetet.
-Det fungerade jättebra. Över huvud taget tycker jag att vi som 
beställare får bra gensvar från Railcare och att de kommer 
med idéer och tips som är värdefulla. |

En riktig tillväxtraket
Railcare Logistik (numera Railcare T) är det snabbast 
växande företaget i Västerbotten och verksamhetsan-
svarige Hans Flodmark fick därför en fin utmärkelse, 
utdelad på länsresidenset i Umeå. Det är Almi som varje 
år listar de snabbast växande företagen, baserat på de 
senaste två årens tillväxt. Railcare Logistik hade ökat sin 
omsättning med hela 275% under den perioden. |

Nya tågtunneln 
ställer nya krav
Den nya tågtunneln genom Hallandsåsen som invigdes 
i december 2015 ställer nya krav på landets lokförare. 
Tunneln är så lång att det krävs en speciell utbildning, 
Tunnelutbildning för förare, för att få köra igenom den. 
Alla Railcares lokförare har nu genomgått utbildningen. 
Den dubbelspåriga järnvägen genom tunneln, som är 8,7 km 
lång, byggdes under åren 1992-2015 och beräknas förkorta 
restiden med ca 10 minuter. Den innebär också väsentligt 
ökad kapacitet jämfört med den tidigare sträckningen. |

Tobias efterträder Roland
Den 1 maj i år börjar Tobias Lindgren som ny verksamhets-
ansvarig på Railcare Lining. Tobias är 39 år och kommer 
närmast från en anställning på Nordic Light Group i Skelle-
fteå. Tobias kommer under sina första månader att arbeta 
parallellt med verksamhetsansvarige Roland Lindberg som 
därefter går i pension. |

Snösmältare på hal is
Skellefteå AIK:s hängivna hockeypublik kommer att 
få vänja sig vid en ny spelare på isen. Railcare har tagit 
fram en radiostyrd snösmältningsmaskin av modell SR 
700 i miniformat (två meter lång) som kommer att köras 
ut på isen i Skellefteå Kraft Arena under powerbreak i 
matcherna. Skellefteå AIK är det mest kända varumärket 
inom sport och idrott i Skellefteå kommun där ju även 
Railcare har sitt huvudkontor.
-Vi har tecknat ett femårigt sponsoravtal med Skellefteå 
AIK för att synas på det här sättet, berättar Johan Forslund, 
projektledare på Railcare. Vi har hittills inte alls sponsrat 
laget, men nu tyckte vi att vi hade kommit på en rolig grej som 
ger oss – och förhoppningsvis även spelarna – extra energi! |

HANS FLODMARK TOG EMOT UTMÄRKELSE

SKANNA KODEN OCH SE FILMEN

LOKFÖRAREN PÄR-BRUNO PERSSON TOG DENNA BILD 
VID SIN PREMIÄRTUR GENOM HALLANDSÅSEN.
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Minister blir 
senior advisor

Bra röj med 
Robocut

F.d. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd 
blir senior advisor till Railcare.
-Vi är mycket glada över det, säger Daniel Öholm, VD 
Railcare Group AB. Hon kommer att bidra med både sitt 
stora nätverk och många värdefulla råd när vi ska fatta 
beslut för framtiden. Catharina uppskattar i sin tur att 
få fortsätta att bidra till infrastruktur och mobilitet som 
hon tycker det är viktigt att vara engagerad i.
-Att ta fram rätt fordon och arbetsmetoder för effektivt 
järnvägsunderhåll på järnväg är en viktig fråga, tycker 
Catharina Elmsäter-Svärd. Railcare och Catharina 
inledde sina kontakter under hennes tid i regeringen.
-Vi fick mycket gott intryck av varandra och med sitt 
positiva sätt passar hon in i Railcare-kulturen. |

Effektivt och fjärrstyrt. De två ledorden stämmer väl in 
på de flesta av Railcares maskiner och metoder. Det gäller 
även de Robocut-maskiner som används för röjning av 
buskar och sly runt bangårdar och järnvägsspår.
-I anslutning till snöröjningsuppdraget i Stockholm genom-
förde vi också slyröjning av områdena runt pendeltågsstat-
ionerna söder om Stockholm på sträckan Gnesta-Stuvsta, 
berättar Jonny Granlund, verksamhetsansvarig på Railcare. 
De blev mycket snyggt och fräscht! Förutom att det ser bättre 
ut ökar också säkerheten då lokförarna får bättre överblick 
över sidoområdena. Intresset för Robocut är stort och det 
är många förfrågningar avseende uppdrag under 2016 samt 
även demo-körningar inbokade. |

Catharina Elmsäter-Svärd


