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-En eloge till Trafikverket för den perfekta planeringen, 
säger han. Jag förstår att också de är mycket nöjda och 
kanske kan det här bli en modell för framtida arbete med 
kabelsänkning.

Före spårbytet
Kabelsänkningen var en del i ett spårbyte som ska göras 
på sträckan som totalt är 70 km lång.
-Lite ovanligt var att förarbetet gjordes förra året medan 
själva spårbytet ska göras i år. Det var en fördel för alla 
entreprenörer, inte minst Railcare som annars ligger före 
som ett jagat villebråd med övriga entreprenörer i hasorna, 
säger Peter Erixson.

Slipper vara i vägen
-Färre maskiner och fordon på spåret ger högre produkti-
vitet och nästa år slipper vi vara i vägen för själva spårbytet, 
säger Adam Sundin. Vi använde mestadels bara en Railvac- 
maskin, förutom under perioder då vi gjorde en del extra-

insatser.
-Eftersom det handlade om ett spår med mycket trafik och 
jag kände till Railcares metod för att sänka kabel sedan 
tidigare uppdrag var det naturligt att anlita dem för det här 
uppdraget, säger Peter. 

Omfattande projekt
Och det var som sagt mycket sten på sträckan med många 
stora stenar som var för stora för Railvac-maskinen att 
suga upp. Ett antal grävmaskiner fanns därför på plats för 
att lyfta undan de största innan Railcare kunde frilägga och 
sänka alla kablar. Totalt omfattade projektet ca 200 arbets-
skift som genomfördes under perioden april-november. I 
sommar görs spårbytet.
-Men förhoppningsvis kommer det igång kabelsänkningar 
på andra sträckor där både vi på Svensk Järnvägsteknik 
och Railcare kan bli aktuella som entreprenörer, säger 
Peter Erixon.•

Redo för nästa trappsteg
Railcare bildades 1992 så i år firar vi 25 år av utveckling, 
innovationer och arbetsglädje. En milstolpe för Railcare. 
Mycket har hänt på företagets resa men man kan kort säga 
att vi gått från en maskin till en lönsam koncern. Historien 
är kortare än framtiden, men den är viktig för oss då vi har 
fullt fokus framåt och på framtiden. 

Vi har viljan att ständigt utvecklas, hitta på nya innovativa 
maskiner, etablera oss på nya marknader och samtidigt ut-
veckla det som byggts upp inom företaget. Idag är Railcare-
koncernen på en helt ny nivå, vi är sedan många år etablera-
de i Sverige, som är vår hemmamarknad, inom entreprenad 
och transport. Efter många år i Storbritannien har detta 
kommit att bli vår andra hemmamarknad. Vi har byggt upp 
bolaget med fler operatörer, ledare, säljare, fler verkstäder, 
fler maskiner, satsning på export. Allt detta samtidigt som vi 
haft en bra tillväxt och god lönsamhet. Vi står idag på ett 
trappsteg med en stabil orderstock, likviditeten blir bättre 
för var dag och vi är nu redo att ta nästa steg upp i trappan.

När jag tittar i kristallkulan och funderar på vår omvärld 
och framtiden, så är det såklart väldigt svårt, men det kom-
mer att göras stora satsning på järnvägsunderhållet framö-
ver i de planer som gäller i både Sverige och Storbritannien. 
Det känns mycket inspirerande inför framtiden och vår 
fortsatta utveckling och tillväxt. 

Känslan för 2018-2019 är att det blir en ketchupeffekt om 
alla dessa planer blir verklighet. Dessutom skulle vi kunna 
krydda med någon order från någon av alla våra exportoffer-
ter som är skickade. Framtiden ser onekligen ljus ut och möj-
ligheterna kommer att vara många. Vi är taggade att anta ut-
maningen för att nå många nya framgångsrika år. Med inno-
vativa lösningar för järnvägen och med vår personal som 
vår främsta resurs bygger vi framtidens Railcare. Trevlig 
läsning i detta 25 års jubileumsnummer av Railcarenytt! •

D A N I E L  Ö H O L M 
VD och koncernchef, Railcare Group

Ett underbart – och 
stenigt – projekt

Kabelsänkning på sträckan 
Vislanda-Mosselund innebar 
hantering av massor av sten.

Produktionsansvarig Adam Sundin är trots 
detta ytterst nöjd och betecknar detta som ett 
”underbart projekt från start till mål!”  

Han får medhåll av Peter Erixon på Svensk Järnvägs- 
teknik som agerade platschef för entreprenaden.

Att det finns mycket sten i Småland är 
välbekant för alla som någon gång åkt 
igenom landskapet och sett de stenmurar 
som bönderna mödosamt byggt upp för att 
bryta odlingsbar mark. Railcare hanterade 
därför av naturliga skäl extremt mycket sten 
under förra sommarens kabelsänknings-
projekt på sträckan Vislanda-Mosselund.
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De sökande har väldigt olika bakgrund« berättar 
Jonny Granlund, verksamhetsansvarig på Railcare. 
Gemensamt är kanske att de har ett visst teknikin-

tresse. Vårt mål har varit att framför allt komma fram till 
vad varje sökande kan tillföra som person och hur man 
fungerar socialt. Som maskinoperatör upptar jobbet cirka 
30 procent av tiden, resterande del ska man på de lediga 
timmarna leva tillsammans med sina arbetskamrater när 
man ligger ute på jobb tio dagar i sträck. 

För närvarande är inte nästa omgång av Railcare Academy 
inplanerad men Jonny berättar att intresseanmälningar 
kommer in kontinuerligt.
-Vi sparar alla ansökningar och uppgifter så vi kommer att 
ha många kandidater att välja bland även nästa gång. •

Efter intervjuer av cirka 80 sökande per omgång 
har nu 15 gått vidare till läkarundersökning med 
syntest enligt järnvägsbranschens krav. Av dom 

så har cirka hälften klarat de ställda kraven.

Det hela var ett test för att se dels hur metoden skulle 
fungera, dels hur lång sträcka man skulle kunna 
klara av per dag« berättar Klas-Göran.  

Vi utvärderar för närvarande och kanske kommer vi att gå 
vidare med metoden redan i sommar. Enligt våra nya dire- 
ktiv ska vi röja en gång per år och vi räknar också med att 
det ska gå betydligt snabbare år två eftersom det då mest 
kommer att handla om att röja uppvuxet gräs.

Sly och buskar
Fjolårets sträcka var dock bitvis ordentligt igenväxt med 
sly, buskar och mindre träd i diameter upp till fem cm. 
-Vi röjde ett område som omfattade totalt sju meter från 
spårmitt utanför säkerhetszonen, berättar Per Nilsson, 
projektledare på Railcare. Vi hade två maskiner på plats, 
men körde bara med en i taget. På grund av att vegetatio
nen var så tät och uppvuxen var det också en hel del und- 
erhåll av maskinerna, till exempel krävdes regelbunden 
slipning av klippaggregatet. Vanligtvis används en maskin 
som körs på spåret för den här typen av röjning.

Bra på starkt trafikerade spår
-I det här fallet handlade det om en starkt trafikerad 
sträcka så det går inte att få disponera spåret för att göra 
röjningen på ett effektivt sätt med traditionella metoder, 
säger Klas-Göran Mattsson. Railcares robocut-maskiner 
som är banddrivna tog sig fram på ett mycket bra sätt och 
klarade av mer än vi trodde från början. Jag ser det här som 
ett intressant komplement, speciellt på järnvägssträckor 
med mycket trafik.

Fyra veckors jobb
InfraNord hade inte satt någon tidsram för projektet utan 
det ingick också i testet att se hur långt man skulle hinna 
per dag. Totalt jobbade Railcares robocut-operatörer i 
fyra veckor på sträckan. Nu återstår det att se om det blir 
fortsättning även sommaren 2017. •

»
»

Bra betyg till Robocut
efter röjning från Kil till Grums

F A K T A 

Railcare Academy
På två år har totalt 25 personer tagit examen vid 
Railcare Academy, dvs genomgått Railcares egen ut-
bildning till maskinoperatör. De flesta av dessa arbetar 
nu i England vid de projekt som Railcare genomför där.

-Det gick faktiskt bättre än förväntat. Klas-Göran Mattson, beställare på InfraNord, 
sätter betyg på förra sommarens insats av Railcares fjärrstyrda röjningsmaskiner Robocut. 
På en ca 25 km lång sträcka från Kil till Grums i Värmland gjordes en rejäl ansiktslyftning 
vid sidan av spåret i form av röjning av buskar och sly. Förutom att det ser bättre ut så blir 

även säkerheten bättre tack vare att det blir lättare att upptäcka djur och andra hinder 
samt att risken för så kallad lövhalka på spåret minskar.

Tredje kullen 
från Railcare 

Academy

» Vi kommer att ha många 
 kandidater att välja bland   
 även nästa gång «

Både snyggare och säkrare på 
spåret när Robocut har röjt 

buskar och sly.
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Full fart både i verkstaden och på spåren. 
-Ett riktigt bra år! Så sammanfattar 

biträdande verksamhetsansvarig Lars 
Filipsson året 2016 för Railcare T.

Full 
fart med 

Railcare T

Vanligtvis är årets första månader en tid med  
mindre beläggning för Railcare T:s lok och  
lokförare, framför allt beroende på att större  

spårbytesjobb och andra åtgärder på järnvägen inte 
kommit igång. 2016 inleddes dock på ett ovanligt 
bra sätt med bland annat ett stort renoveringsjobb i 
verkstaden. Även 2017 ser positivt ut med förnyade 
förtroenden från tidigare kunder som inkluderar 
bland annat detta:

• Ett större uppdrag åt VR Track där ett antal lok  
 ska uppgraderas med moderna Scania-motorer  
 och samtidigt byts hela systemet med skärmar i  
 hytter m.m.

• Renovering av två stycken 12-cylindriska diesel 
 motorer till T44-lok.

• Renovering av Railcares egna lok.

-Det här är ofta kul och utmanande uppdrag, säger 
Lars. De motorer vi arbetar med kan väga upp till 19 
ton, vara 12 meter långa och ha cylindrar som har en 
volym på 11 liter per styck! När vi ska hantera dem 
handlar det om både jättetruckar och kranar med 
ordentlig lyftkraft!

Nyanställning till verkstaden
Railcare T har nu anställt ytterligare en person till 
verkstaden i Långsele. Det är en person som både 
kommer att hantera en del inköp samt sköta logistik 
av reservdelar och övrigt gods internt i verkstaden.
-Allt fler uppdrag gör att det blir ännu viktigare att 
hålla ordning och reda för att allt ska löpa optimalt. •

Lok i nya kläder 
Railcare T renoverar lok både in- och 
utvändigt. Ett av jobben under fjolåret 
var ett uppdrag till Grenland Rail som 
omfattade både lackering samt install-
ation av ATC- och GSM-R telefon i ett 
V4-lok som kommer att nyttjas i Norge. 
Ett uppdrag till Nordic Refinance inne-
bar total renovering och lackering av 
två stycken TMZ lok. •

Lokförare sökes!
-Vi söker alltid efter duktiga lokförare 
att anställa, säger Johan Hansén, prod-
uktionsansvarig på Railcare T. Rekry-
tering pågår och kommande pensions-
avgångar gör att behovet ser bestående 
ut för ytterligare en tid framöver.
-Railcare är känt i branschen och det 
är ganska många som söker sig till oss, 
men det handlar också om att hitta rätt 
personer. Vi behöver sådana som kan 
jobba som entreprenörer, lösa problem 
och hugga in och ta ett handtag där det 
behövs. Geografiskt kan blivande lok-
förare bo var som helst i Sverige, även 
om Johan gärna ser sökande från den 
norra delen. Railcare T har för nu-
varande ett 20-tal lokförare och till-
syningsmän anställda. •

Hög efterfrågan
Uthyrningen av lok, vagnar och lok-
förare inom Railcare T gick som tåget 
(!) under 2016.
-Vi hade ett år med högre beläggning 
än vanligt vilket bidrog till både ökad 
omsättning och bra resultat, säger 
produktionsansvarige Johan Hansén 
på Railcare T. Att vi fick leverera drag-
kraft, det vill säga lok och lokförare, till 
i stort sett alla sommarens stora spår-
bytesprojekt bidrog förstås till det.
-Vår styrka i det här sammanhanget är 
att vi har en bra grunduppställning där 
vi även har möjlighet att göra repara-
tioner på plats. Kunderna kan också 
lita på att vi gör jobbet på ett säkert 
sätt. Johan ser fram emot nya uppdrag 
under detta år, bland annat kommer 
Railcare T att under 11 veckor stå för 
dragkraft under sommarens spårbyte 
på sträckan Vislanda-Mosselund, allt-
så samma sträcka som Railcare utför-
de kabelsänkning på under fjolåret. •

R A I L C A R E  T

Railcares eget lok är 
nymålat och fräscht.

Renovering av stora diesel-
motorer är en av Railcare T:s 

specialiteter.

Johan Hansén, 
produktionsansvarig på 

Railcare T, ser tillbaka på 
ett bra år.
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Kommer lining-uppdrag på industrin att bli Railcare Linings nästa stora affärsområde?

Snabb metod tilltalar 
processindustrin

Intresset är stort och vi har också 
hittills genomfört några uppdrag 
inom processindustrin som varit 

mycket lyckade« berättar Tobias 
Lindgren som under fjolåret tillträdde  
som ny verksamhetsansvarig efter 
Roland Lindberg som gick i pension. 
Framför allt är det den snabba instal-
lationen som tilltalar industrikunder. 
När olika typer av rör, ledningar, 
kulvertar, med mera, ska renoveras 
måste ofta stora delar av produk-
tionen stängas ner, vilket innebär 
mycket stora kostnader i form av 
produktionsbortfall. 

Tobias har besökt ett antal större 
industriföretag för att pejla intresset.

Testprojekt hägrar
-Det föll mycket väl ut, intresset är 
stort och vi arbetar med några kon-
kreta förfrågningar. Man ska komma 
ihåg att det här är en ny teknik för 
branschen, men vi har stora förhopp-
ningar att få genomföra något eller 
några testprojekt inom en inte alltför 
avlägsen framtid. Vår metod är snabb, 
men inom industrin handlar det dess-
utom ofta om mycket långa ledningar 
där vi måste kunna renovera ca 100 

meter per dygn under ett kortare, 
större driftsstopp. En råvattenledning 
kan vara upp till ett par mil lång, vilket 
innebär att en totalrenovering skulle 
behöva fördelas ut över flera års tid.

Jobb under vintern
-Ett sådant uppdrag skulle vara mycket 
fördelaktigt eftersom det skulle ge 
en bra grundbeläggning under lång 
tid och dessutom kan lining-uppdrag 
inom industrin genomföras under 
vintern då vi normalt har mindre jobb 
med väg- och järnvägstrummor. •

Hittills har lining-metoden nästan uteslutande används 
vid installationer i horisontalläge, det vill säga i vägtummor, 
järnvägstrummor och liknande för att leda vatten, antingen 
vid högt vattenstånd eller i form av ett svagt sluttande rör för 
att leda vatten under en väg- eller järnvägsbank. I samband 
med att metoden nu introduceras även på industrin uppstod 
behovet av att även applicera metoden vertikalt, till exempel 
för att renovera vertikala rör på en processindustri.

Nu också vertikalt

Vi har därför gjort en utveckling  
som innebär att det är möjligt«  
berättar Tobias Lindgren.  

På så sätt kan man renovera ett komp- 
lett ledningsnät med lining-metoden 
och slipper skarvar där det finns risk 
för att det kan uppstå problem.  
Dessutom kan vi nu erbjuda förläng-
ningsrör där vi bygger på befintligt led-
ningsnät med nya moduler och fogar 
samman dessa med en stark lining. 

Railcare Lining har också genomfört 
diverse tester för att utveckla meto-
den och materialet ytterligare. • 

Railcare Lining kommer att 
genomföra tillståndsbesiktning 
av 150 järnvägstrummor på 
sträckan Härnösand-Sollefteå.

Stort besiktningsjobb 
till Railcare Lining

-Totalt handlar det om att vi ska 
vandra 48 kilometer till fots och be-
döma trummornas kondition längs 
den sträckan av järnvägen, berättar 
Tobias Lindgren, verksamhetsansva-
rig på Railcare Lining. Förutom att 
det här är ett positivt uppdrag för oss, 
både beläggningsmässigt och med 
tanke på förtroendet för vårt upplägg 
att genomföra tillståndsbesiktningar, 
så kan det innebära att vi får följdupp-
drag i form av trumrenoveringar.

Något som bidrog till att Railcare fick 
jobbet är att det numera finns en bra 
möjlighet att presentera trummorna 
och deras status på en Google-karta 
för att sedan importeras direkt i 
Trafikverkets system. Beställare av 
det aktuella jobbet är Trafikverket 
och arbetet genomförs under första 
halvan av 2017. •

» »

R A I L C A R E  L I N I N G
Railcare Lining noterar stort 

intresse för renovering av rör, 
ledningar och kulvertar inom 

industrin.

Railcare T kan nu erbjuda 
lining både för horisontala 

och vertikala applikationer.
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F A K T A 

Spårbyte Bastuträsk-Boden
Etapp 1 genomfördes 2014
Etapp 2 och 4 genomfördes 2016
Etapp 3 planeras till 2017
Trafik: 30-40 tågset/dygn, huvudsakligen 
frakt. Sträckan är en del av norra stambanan 
som ursprungligen byggdes på 1800-talet. 
Senaste renoveringen gjordes på 1970-talet.

Den användes främst för ballastbyten i växlar och 
fungerade bra« säger Peter Strandgren, projektin-
genjör på Structon Rail som upphandlat Railcares 

tjänster. En fördel med maskinen är att man kan göra jobb-
et med mindre personal än med andra metoder. Sommarens 
spårbytesprojekt var ett av Sveriges största genom tiderna 
och totalt åtta mil spår skulle bytas ut under ett tiotal som-
marveckor. För att klara detta var sammanlagt 400 personer 
från olika företag engagerade som jobbade intensivt under 
de timmar som spåret stängdes av för trafik varje dygn. 
Railcare hade cirka 25 medarbetare som deltog i jobbet.

Kabelsänkning och ballastbyte
-Vårt huvuduppdrag var att sänka befintlig kabel med hjälp 
av två av våra Railvac-maskiner, berättar Adam Sundin, 
produktionsansvarig på Railcare. Förutom detta och 
ballastbyte i växlar fick vi också suga överskottsmaterial 
och förbereda för montage av stigarrör till dränering samt 
dragning av nya kablar.

-Det som dock var en utmaning var att två etapper av pro-
jektet skulle genomföras parallellt liksom att ballastbytena 
skulle göras samtidigt som kabelsänkningen. Bara att sköta 
logistiken med maskiner och material blev ett pussel…

Etapp tre återstår
Nu återstår alltså bara etapp tre, sträckan Koler-Bastuträsk, 
som ska foga ihop de redan renoverade delarna i detta gig-
antiska spårbytesprojekt. Huvudsyftet med hela projektet 
är att rusta upp den enda järnvägslinjen som finns i norra 
Sverige, något som gjort tågtrafiken sårbar. Bland annat 
har det tidigare skett urspårningar som orsakat stopp i 
både person- och frakttrafik och den tillåtna hastigheten 
för tågen har varit sänkt på sträckan.

… under sommaren 2017
-Efter fjolårets renovering får tågen numera köra i normal 
hastighet igen, berättar Peter Strandgren. Förhoppningen är 
nu att få genomföra den avslutande etappen under 2017. •

Ballast Feeder 40
Railcares nya Ballast Feeder 40 användes för första gången i skarpt läge i samband 

med det stora spårbytesprojektet på sträckorna Träskholm-Bastuträsk i Västerbotten och 
Älvsbyn-Koler i Norrbotten under sommaren 2016. Tillsammans med Railvac-maskinen utgör 

Ballast Feeder ett nytt industrikoncept som gör det snabbare och säkrare att byta ballast 
inom de snäva tidsramar som vanligtvis gäller för den här typen av projekt.

Railcare Export hade bjudit in till visning av främst 
snösmältaren SR 700 och den mindre snöröjaren 
SR 200. Även Railvac-maskinen med makadamvagn 

fanns på plats för demonstration.
-Tyvärr var det ingen snö, men både amerikaner från vår 
kund Loram och ryssar från ryska stadsjärnvägen var myc-
ket intresserade. Framför allt tyckte de att SR 200 verkade 
vara en bra maskin som det är lätt att komma igång med 
och använda, berättar Jan Billberg, verksamhetsansvarig 
på Railcare Export.

Från Portugal kom leverantören av smältaggregatet i 
snösmältaren och från Polen deltog en ledande järnvägs-
journalist.
-Idén var att inspirera till reportage om Railcare inför en 
mässa i Polen som vi ska ställa ut på i vår, säger Jan. 
Förutom denna kommer vi att ställa ut på ytterligare fyra 
mässor under året, bland annat blir det mässpremiär för 
Railcare i Frankrike. •

Öst och väst kan visst samsas. Åtminstone var 
det god stämning när det handlade om Railcare-
demonstration av maskiner i Stockholm i början 

av året. Där deltog representanter från USA, 
Portugal, Ryssland, Polen och Railcare-

medarbetare förstås.

Internationell demo 
av snömaskinerna

»

Ballast Feeder 40 användes 
under spårbytesprojektet på 
Inlandsbanan.

Railcare Export visade 
snömaskiner för folk från öst 
och väst.
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Ja, ambitionen inom Network 
Rail (engelska motsvarigheten 
till Trafikverkets järnvägsmyn-

dighet) är att kunderna, det vill säga 
både passagerare och företag som 
fraktar gods på järnvägen, ska stå 
i tydligare fokus när man planerar 
åtgärder på spåret« berättar Håkan 
Johansson, verksamhetsansvarig på 
Railcare Sweden Ltd. Målet blir alltså 
att minimera trafikstörningar genom 
att utnyttja de tider som disponeras 
för underhållet på ett mer optimalt 
sätt. Enligt Håkan ger det här Railcare 
ännu fler affärsmöjligheter. Railcares 
metoder är helt anpassade för att ut-
föra olika typer av underhållsåtgärder 
på ett tidsbesparande sätt.

-Vår utveckling av maskinen Ballast 
Feeder 40 är dessutom ett steg i exakt 
rätt riktning. Den gör det möjligt att 
utföra ballastbyten mycket effektivt, 
något som garanterat kommer att 
efterfrågas.

Ballast Feeder breddar marknaden
Railcare Sweden satsar nu hårt för 
att lansera Ballast Feeder 40 och har 
en bra dialog med flera beställare. 
Samtidigt innebär den nya maskinen 
att Railcare kan komma i fråga som le-
verantör även vid typiska infrastruk-
turprojekt vilket innebär att verksam-
hetsbasen breddas och det blir fler 
personer att bearbeta för säljpersona-
len. För att möta detta har Railcare 

Sweden Ltd anställt en ny säljare, 
Simon Twiner, och projektledaren 
Lasse Rösvik har fått utökat ansvar 
inom sälj och marknad. Pete Erwin 
har vidare anlitats som senior advis-
or. Han har en lång och gedigen erfar-
enhet från ledande befattningar inom 
järnvägsindustrin i Storbritannien 
samt många internationella uppdrag.

Långa och korta jobb
-Vårt jobb är nu att strategiskt sälja 
in maskinerna på både kort och lång 
sikt, säger Daniel Öholm, vd på Rail-
care. Förutom förstärkningarna av 
säljorganisationen i England kommer 
vi också att öka supporten från Rail-
care Group i Sverige. •

Brittiska järnvägen

Ökat kundfokus positivt för Railcare
Ett tydligare kundperspektiv inom den brittiska järnvägen banar 

väg för nya metoder och innovativa företag som Railcare.
Brexit - bu eller bä 
för Railcare?
Vad betyder brexit – Storbritanniens 
planerade utträde ur EU – för ett före
tag som Railcare? Svaret verkar vara: 
i stort sett ingenting.
-Nej, vi ser inte att det skulle ha några 
speciella konsekvenser för vår del, 
säger Railcares vice VD Ulf Marklund. 
Vi jobbar med underhåll av järnvägen, 
något som måste fortsätta oavsett vad 
som händer, för att hela samhället ska 
fungera. Dessutom är vi numera väl 
etablerade på den brittiska marknaden 
med ett engelskt dotterbolag.
-Visst blev även vi överraskade av ut-
gången av folkomröstningen, men vi 
jobbar på som vanligt och har inte revi-
derat våra planer för framtiden på vår 
andra hemmamarknad. •

Railcare Swedens nya 
kontor invigt
Railcare Sweden Ltd:s nya lokaler i 
Derby har invigts under högtidliga 
former. Catharina Elmsäter-Svärd, 
styrelseordförande för Railcare Group, 
klippte bandet. De nya lokalerna ligger 
geografiskt nära de tidigare, men de är 
mycket rymligare.
-Vi har både plats för verkstad, lager 
och utbildningslokaler förutom själva 
kontorsdelen, berättar verksamhets-
ansvarig Håkan Johansson, Railcare 
Sweden Ltd. Inredningen går i svensk/
skandinavisk stil och under invigning-
en bjöds det också på svenska speciali-
teter i matväg.

I svensk stil
-Våra kunder i England tycker att det 
är skojigt att testa lite nya saker och vi 
tycker att det är en fördel att betona 
vårt svenska ursprung, även om vi i 
grunden är ett brittiskt bolag med nu-
mera en majoritet av engelsmän och 
kvinnor anställda på kontoret.
Railcare Sweden har under året också 
fräschat upp sin webbsajt som numera 
går i samma stil som den motsvarande 
se-adressen. • 

Se www.railcare.se eller 
www.railcare.co.uk

Det är en mycket grundlig genomgång där man ska ha alla led-
nings-, kvalitets-, säkerhetssystem, manualer, personalinstruk-
tioner och mycket mer uppdaterat och i ordning. Under en hel 

dag går en granskare och jag igenom allt och vi ska bevisa att allt är rätt 
och riktigt.« 

Ett plus i kanten
Att få fem stjärnor och högsta betyg är inte nödvändigt, men naturligt-
vis ett plus i kanten. Railcare har gjort denna risk audit tre gånger, första 
gången blev betyget en fyra och de senaste gångerna har betyget varit 
det högsta.
-Det har varit väldigt mycket arbete som är kopplat till nya standarder 
inom Network Rail, säger Angela. Jag tror att vi nu går in i en lite lugnare 
period, även om jag kontinuerligt måste hålla koll på nya direktiv och de 
anpassningar som vi måste göra. Just nu håller jag på med en uppdater-
ing av underhållssystemet för järnvägsvagnar. •

Högsta betyg 
i England

Fem stjärnor och högsta betyg! Det blev resulatet av den 
så kallade risk audit som genomfördes i England i höstas.
-Network Rail gör denna genomgång årligen med alla sina 
leverantörer och man måste klara kraven för att få jobba på 

järnvägen, berättar Angela Kettlewell, kontorschef vid 
Railcares kontor i Derby, UK, och ansvarig för 

arbetet med risk audit.

»

R A I L C A R E  S W E D E N

Angela Kettlewell, 
kontorschef vid Railcares 

kontor i Derby.

Förutom stora uppdrag på 
engelska järnvägen så är Rail-
care även leverantör av mask-

inen Tubevac som används i 
tunnelbanan i London.
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Mässor vi minns
Railcare medverkade i flera spännande mässor under 2016. 
Här är de tre viktigaste:

N O T I S E R

De två Tubevac-maskinerna som levererades till tunnelbanenätet 
i London under förra året har tagits i drift och fungerar mycket bra.

-Kapacitetsökningen är jättestor, från 10 kubikmeter ballast per arbetsskift 
med den gamla Tubevac-maskinen till dagens 26 kubikmeter per maskin, 

berättar Jan Billberg, verksamhetsansvarig på Railcare Export.

Maskin nummer två innebar också att fler operatö-
rer måste utbildas för att kunna hantera den på 
bästa sätt för att suga upp förorenad ballast.  

Inte minst med tanke på att maskinerna bara kan användas 
under de cirka fyra timmar då tunnelbanetrafiken ligger 
nere mitt i natten. Det gäller att vara säker på det man gör 
och utnyttja den tiden på absolut bästa sätt.
-Utbildningen hölls vid vårt huvudkontor i Skelleftehamn, 

säger Jan. Det var helt enkelt omöjligt att hitta något 
lämpligt ställe i England där vi kunde få tillstånd att gräva 
och testköra.  Men i Skelleftehamn kunde vi ju gräva på 
vår egen bakgård. De blivande operatörerna utbildades av 
Railcares erfarna instruktörer under en vecka.
-Kunden var jättenöjd med utbildningen, men självfallet 
tar det lång tid att bli en fullfjädrad maskinoperatör. Så nu 
återstår en hel del träning även i skarpt läge. •

Tubevac i tunnelbanan
Railcare Innovation 
& Design samlar 
kreativa idéer
Allt i en kreativ hatt! Det är idén med 
Railcare Innovation & Design.
-Egentligen kommer vår utveckling 
av nya maskiner och metoder att 
bedrivas precis som tidigare, säger 
Ulf Marklund, ansvarig för Railcare 
Innovation & Design. Det blir dock 
ännu tydligare att utvecklingen är en 
mycket prioriterad del av vår verk-
samhet och att allt vi utvecklar är till 
för koncernens samtliga företag. •

Innotrans
Ort: Berlin, Tyskland
Målgrupp: Internationell mässa 
för järnvägsentreprenörer och 
järnvägsfolk
Datum: 20-25 september
Besökare: 145 000
Railcares kommentar: Överväldi-
gande mässa med många maskin-
leverantörer. En viktig mötesplats 
där vi både påbörjar och fortsätter 
diskussioner med kunder.

RailLive
Ort: Long Marston, England
Målgrupp: Nationell mässa för 
främst Network Rail
Datum: 22-23 juni
Besökare: Network Rail-anställda, 
konsulter, m.fl.
Railcares kommentar: Årets stora 
mässa för Railcare Sweden Ltd 
med viktiga potentiella beställare. 
Vi märker ett allt större intresse 
och fler besöker vår monter. 

Euromine Expo
Ort: Skellefteå, Sverige   Målgrupp: Gruvindustrin, internationellt
Datum: 14-16 juni   Besökare: 1624 personer från 37 länder
Railcares kommentar: Gruvindustrin är en intressant målgrupp för Rail-
care Export. Eftersom mässan hålls i Skellefteå är det smidigt för oss nå 
stora delar av den internationella gruvindustrin på ”hemmaplan”. 

Blivande Tubevac-operatörer 
från England utbildades under 

en vecka vid Railcares huvud-
kontor i Skelleftehamn.

Jan Billberg, verksamhets-
ansvarig på Railcare 
Export.

Railcare 25 år!
I år fyller vi 25 år och firar detta under året på olika sätt. Bland annat 
har vi tagit fram en jubileumsbok. Som vanligt har vi velat göra den lite 
ELJEST (annorlunda) är det vanliga. I den berättar ett antal personer 
som jobbar, har jobbat eller har kontakt med Railcare i andra roller, sina 
roligaste minnen. Dessutom testar vi AR-teknik som gör det möjligt att 
med boken i handen och via en app samt en mobiltelefon att få tillgång 
till mer material som filmer, bilder och illustrationer.

Testa vår app! 
Du kan testa hur det går till genom att ladda hem appen Railcare 25 på 
Appstore eller Google Play till din mobil. Följ sedan instruktionerna 
i appen och rikta in symbolen på exempelsidan här bredvid. Aktuellt 
innehåll kommer att  starta/visas automatiskt. •
Om du är intresserad av en egen bok kontakta Johan Forslund 
via e-mail: johan.forslund@railcare.se



Railcarenytt utges av Railcare Group AB 
Näsuddsvägen 10, Box 34, 932 21 Skelleftehamn
Tel 0910-43 88 00, fax 0910-333 75 
info@railcare.se, www.railcare.se
Innehållet får gärna återges om källan anges 

Railcare fick möjlighet att visa upp den nya Ballast Feeder 40 som tillsammans med 
Railvac-sugen är ett helt koncept för ballastbyte. Infrastrukturministern var mycket 
intresserad och svarade direkt ja till att provköra en Railvac-maskin under ledning av  

den rutinerade operatören Stefan Persson. Railcares vd Daniel Öholm var förstås också på plats.
-Hon hade helt klart talang för att manövrera maskinen, säger Daniel. Ministerns besök hos 
oss blev längre än vi förväntade oss och det blev mycket lyckat tack vare snabbt fotarbete från 
alla inblandade.

Realistiskt scenario
-Vi tycker att det är mycket viktigt att våra politiker har förståelse för dels behovet av renove-
ring av järnvägsnätet, dels att de får bekanta sig med våra metoder och idéer. Den här gången 
gjordes besöket dessutom mitt i natten, vilket också är väldigt realistiskt eftersom vi ofta är 
tilldelade dessa timmar att genomföra jobbet på. •

Nattligt ministerbesök
En hel delegation med representanter för Trafikverket, Strukton och media 
med infrastrukturminister Anna Johansson i spetsen gjorde ett nedslag i verk-
ligheten i början av september 2016. Målet var sträckan Boden-Bastuträsk 
under sommarens och höstens stora spårbytesuppdrag.

Infrastrukturminister Anna 
Johansson testar att manöv-

rera Railvac-maskinen.


