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Ett uppdrag som innehöll 
innovation, kapacitet och 
tekniskt kunnande
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Det finns en stark önskan hos ägarna av Railcare 
att komma in på Nasdaq Stockholm och det 
ligger också bra i tiden. Järnvägen är i fokus 

för att klara framtidens hållbara transporter och den 
bidrar till att skapa stor samhällsnytta. Kommande 
satsningar på Sveriges järnvägsunderhåll är där-
med bra både för bolaget och för Sverige« berättar  
Catharina.

Kvalitetsstämpel
Att vara listad på Nasdaq Stockholm är en form av 
kvalitetsstämpel. Ordningen som behövs inom bo-
laget skärps upp ytterligare, inte minst information 
till såväl kunder som marknad. Det är ett sätt att göra 
bolaget ännu bättre ur alla aspekter.
-Vi satte igång arbetet med listbytet i april 2017. Det 
har funnits ett behov både från börsens sida, men 
även från vår, att gå igenom vartenda papper, akt, 
policy med mera för att säkerställa att allt är börsfär-
digt, och det tar tid. Men vi ser också att det arbete 
som lagts ner hittills varit till mycket stor nytta för 
oss. 

Omfattande projekt
Utifrån Railcares framtidsutsikter finns två parame-
trar som är särskilt viktiga. 
-Det ena är att behoven är stora och efterfrågan finns 
att rusta befintlig järnväg och att bygga ny, både i 
Sverige och Storbritannien. Det andra är att det  
planeras, och inom kort fattas beslut, gällande bety-
dande ekonomiska satsningar på järnvägen från de 
båda statsmakterna, säger Catharina.•

Från bra till ännu bättre

D A N I E L  Ö H O L M 
CEO, Railcare Group AB

Railcare tog under våren 2017 beslut om 
listbyte från AktieTorget till Nasdaq 
Stockholm Small Cap. 
Railcares styrelseordförande Catharina 
Elmsäter-Svärd beskriver processen och 
tankarna bakom listbytet. 

Utvecklingen och företagsbyggandet av hela koncernen 
fortsätter med full fart framåt. Koncernen har nu för-
beretts för järnvägens stora underhållssatsningar som 
våra kunder på hemmamarknaderna, Skandinavien och 
Storbritannien, aviserat om. 

Vad har vi då gjort?

I koncernens alla bolag har vi stärkt upp med resurser 
i alla led, vi har investerat i nya entreprenadmaskiner, 
lok, verkstäder och framför allt satsat för framtidens  nya 
innovationer. För att få ett tydligt fokus på nya maskiner 
och innovativa lösningar har vi nu en egen avdelning 
för innovation och design.

Ett led i detta, då bolaget har vuxit kraftigt under många 
år, är att vi nu tar steget och byter aktiebörs, från 10 år på 
AktieTorget till en reglerad marknad på Nasdaq Stock-
holm under 2018. Det är en betydande kvalitetshöjning 
som har gjorts under det gångna året för att anpassa 
bolaget till Nasdaq Stockholm. Detta arbete är en viktig 
del då jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt i 
många år framöver. 

Framtiden ser ljus ut för alla våra affärssegment. Inom 
Entreprenad Sverige ligger det mycket i Trafikverkets 
planer många år framöver samtidigt som vi arbetar med 
att industrialisera och optimera våra tjänster ännu mer, 
så att vi kan hjälpa kunden att förverkliga sina planer. I 
denna satsning får även Transport Skandinavien mycket 
att göra då vi har specialiserat oss på transporttjänster 
för järnvägsentreprenader. Inom Entreprenad Utland 
har vi investerat i både Railvac och Ballast Feeder fram-
för allt till Storbritannien, där Network Rail planerar för 
nya stora underhållssatsningar. Nya marknader inom 
Entreprenad Utland är våra nordiska grannländer där vi 
ser en tillväxt framöver. Inom Maskinförsäljning har vi 
jobbat oss in på många håll och jag kan konstatera att vi 
hittills arbetat på en mycket liten del av världens järn-
vägsmarknad.

Med innovativa lösningar för järnvägen och med vår 
personal som vår främsta resurs bygger vi framtidens 
Railcare.

I detta nummer av Railcare Nytt har vi liksom i vårt dag-
liga arbete fokus på våra kunder. Trevlig läsning. •

»

Styrelseordförande 
Catharina  Elmsäter-Svärd

Foto:  Rosie Alm

Med siktet 
mot 

Nasdaq
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Svenska regeringen satsar 622 miljarder

Jag vet att det finns många viktiga och angelägna åt-
gärder att genomföra runt om i landet och det är 
också därför regeringen satsar över 100 miljarder 

mer denna planperiod än i den förra. Det betyder att den 
ekonomiska ramen för åren 2018–2029 uppgår till hela 
622,5 miljarder kronor. De pengarna ska tillsammans med 
intäkter från bland annat banavgifter och trängselskatt 
samt kommunernas medfinansiering användas på bästa  
möjliga sätt. Både för att stärka befintliga järnvägar och  
vägar, men också för att investera i ny infrastruktur« säger 
Tomas Eneroth, infrastrukturminister (s).

Höjd kvalitet
-Denna regering har från första början gjort klart att ett  
viktigt fokus är att höja kvaliteten på vår järnväg, och har  
redan denna mandatperiod ökat det anslaget till järnväg-
sunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år. Nu tar vi nästa  
steg och ökar anslaget till drift och underhåll av järnvägen  
med hela 47 procent kommande planperiod. Det är en pri-
oriterad del för att nå målet - att bli ett av världens första  
fossilfria välfärdsländer, avslutar Tomas. •

»

Hösten 2016 presenterade regeringen sin infrastrukturproposition;  
Infrastruktur för framtiden - "innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling". 

Där föreslås att de ekonomiska ramarna för nästa planperiod ska öka kraftigt. Det innebär en  
satsning på drift och underhåll, men också på nyinvesteringar. Railcarenytt har intervjuat  

infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Storsatsningen på järnväg är en nödvändig 
del av underhållet och det beror på flera 
delar. Trafiken har ökat kraftigt och det har 
också släppts på tyngre fordon. Järnvägs-
systemet används mer och underhållet 
har inte följt med, vilket innebär att det 
har påverkat en del funktioner. Det här blir 
en nödvändig och viktig satsning. Det var 
Trafikverkets första prioritet att säkerstäl-
la mer resurser till underhållet och den 
anläggning som finns idag - så att den 
ska fungera bättre. Railcarenytt har träffat 
Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Det är en 47 procentig ökning, som är framtung, 
vilket är bra. Det innebär att många av åtgär-
derna kommer att göras i närtid. Vi har en del  

utmaningar i att kunna säkerställa att vi gör underhållet  
på ett sådant sätt att vi minskar risken för störningar.  
Det är ingen tvekan om att när vi gör sådana här  
omfattande åtgärder så blir banan lite mer störningskänslig. 
Underhållet av järnvägen är viktigt och det är en del av den 
stora satsning som sker nu« säger Lena.
 
Starkt fokus på järnväg
På investeringssidan kommer det ske många projekt, både 
mindre, men också mycket stora projekt. 75 procent av de 
namngivna investeringarna i den nationella planen är kopp-
lade till järnvägen, så där finns ett mycket starkt fokus. Lena 
Erixon fortsätter:
-Det kommer att genomföras en del mindre trimningsåtgär-
der som gör att man kan utveckla järnvägen i närtid. Sedan 
sker även satsningar på både gamla och nya stambanor samt 
nya höghastighetsbanor. Det är sammanlagt en stor satsning 
på järnvägen som ligger i det förslag vi lagt i den nationella 
planen.
 
Moderniseringar
-Vi har inte egna politiska mål, utan våra mål svarar upp mot 
de transportpolitiska målen som riksdagen och regeringen 
har bestämt. Men om vi tittar konkret på järnvägen så är en 
viktig del att få en robust och tillförlitlig järnväg, säger Lena.
Det innebär konkret att Sverige ska ha en järnväg som är mer 
punktlig och motståndskraftig mot störningar. Trafikverket 
har också förslag på ”omledningsnät” som klarar av att han-
tera störningar på linjen. Lena fortsätter:
-En annan del jag vill nämna är att vi moderniserar järnväg-

sanläggningen och digitaliserar den i större utsträckning. 
Där finns stora fördelar med att vi kan ge bättre information 
och kan trafikleda järnvägen med ett modernt signalsystem.
 
Planering av resurser
Med den nationella planen kommer en markant ökning från 
2019 och Trafikverket arbetar nu aktivt med att resurser 
finns tillgängliga när det väl är dags.
-Vi planerar maximalt utifrån de resurser vi har och arbe-
tar med att planera mer långsiktigt och göra upphandlingar 
framåt i tiden för att vara bättre förberedda. Mycket hand-
lar om att hålla igång så mycket som möjligt och samtidigt 
förbereda det vi kan för kommande volymökningar, berättar 
Lena.
 
Dra lärdomar
Trafikverket lägger nu mer resurser på reinvesteringar och 
förebyggande insatser. På så sätt hoppas de kunna samla 
ihop och förebygga att problem uppstår i systemet.
-De första åren handlar om att få tillbaka järnvägen till den 
nivå som den var tänkt, och att vi kan hålla den. Jag anser att 
vi behöver hålla en hög nivå på underhållet framöver om vi 
ska klara av att ha en bra kvalitet och en mer robust och till-
förlitlig järnväg. Det är viktigt att vi lär oss av den situation 
vi hamnat i, med eftersatt underhåll och undviker att hamna 
där igen, avslutar Lena. •

»

I N F R A S T R U K T U R P R O P O S I T I O N E N

Infrastrukturminister Tomas Eneroth
Foto:  Ninni Andersson, Regeringskansliet

Lena Erixon
Trafikverkets generaldirektör

Foto: Elin Gårdestig
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Jobb så in i Norden

M.J. Eriksson A/S är ett danskt entreprenadföretag som 
arbetar med underhåll på järnväg och väg.  
Under 2017 hörde de av sig till Railcare om ett projekt 
gällande kabellokalisering och sänkning av kabel  
mellan Aarhus och Grenå.

Under ett dubbelskift mitt under högsäsongen 2017 
lyckades vi, tillsammans med Railcare, utföra allt 
arbete som krävdes under den utsatta tiden och med 

det önskade resultat som kunden efterfrågade. Det vill säga 
att inga kablar eller ledningar blev rivna av Ballastrenaren« 
säger Sven-Åge Sletbak representant för M.J. Eriksson A/S. 

Uppdaterad databas
-Vi började med att identifiera sträckorna där kablar och 
ledningar kunde rivas och på dessa sträckor sög vi testgro-
par och mätte både vertikalt och horisontellt. Där kablarna 

var inom riskzonen sänktes de och databasen uppdaterades 
med kablarnas placeringar, säger Sven-Åge.

Fortsatt förtroende
Den unika metod som Railcare använder sig av när det kom-
mer till kabellokalisering och ballastbyte har skapat stort 
intresse i Danmark.
-Förhoppningen är att vi får ett fortsatt förtroende i 
Danmark och att vi får fler sådana uppdrag. Vacuumteknik 
och kablar är en lyckad teknik, säger Adam Sundin, vice  
verksamhetsansvarig på Railcare AB. •

»

Under året har Railcare arbetat på ett mycket bra 
sätt tillsammans med NJD Railvac AS i Norge. 

Under 2017 har vi haft två stora projekt i Norge till-
sammans med Railcare. Det ena var då vi hyrde  
en Railvac anpassad för England från Railcare  

för ballastbyte i Narvik och det andra var ett fiberprojekt 
på sträckan Steinkjer-Grong« säger Gisle Hauk, verk-
samhetsansvarig på NJD Railvac AS. Han fortsätter:  
-Vi har även hyrt in Railcares personal för arbete på vår egen 
Railvac under flera månader och vi är mycket nöjda med 
både maskinerna och operatörernas arbete. •

»

Finland är en helt ny marknad för Railcare. Under sommaren 2017 kom en för-
frågan från Railcares finske agent, Teijo Saalasti, om ett potentiellt uppdrag för 
FTA, Finish Transport Agency. Direkt därefter började arbetet med att anpassa 
en Railvac efter den finska spårvidden, som är bredare än den svenska. 

Projektet startade med ett antal skift uppe i norra Fin-
land där FTA hyrde en Railvac med personal, som fick 
arbeta med företaget som har underhållskontraktet. 

Adam Sundin, vice verksamhetssansvarig på Railcare AB är 
nöjd med hur det gick.
-Projektet var lyckat från dag ett! Vi utförde till största del 
ballastbyte i växlar och arbetet gick mycket bra. Det var ing-
et slöseri med tid, utan alla var mycket duktiga på att jobba 
effektivt under de skift vi utförde tillsammans.

Kompletterande utbildning
Efter utfört arbete i norra Finland flyttades maskinen och 
personalen söderut, mellan Tammerfors och Helsingfors. 
Där arbetade Railcare tillsammans med VR-Track och även 

här gick arbetet bra. Railcare ansvarade för Railvacen, och 
VR-Track återfyllde ballasten. Innan arbetet i Finland star-
tade krävdes att all personal hos Railcare skulle genomgå 
Finlands ”Vistas i spår”-utbildning.

Lösning för en ny marknad
-Vi ser Finland som en mycket spännande och potentiell 
tillväxtmarknad för oss. Fram till nu har vi bara arbetat med 
ballastbyte, men vi tror att Finland har samma utmaningar 
med kablar som vi i Sverige har vid spårbyten, säger Jonny 
Granlund, verksamhetsansvarig på Railcare AB. •

Norge

Danmark Finland
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sammans med Network Rails krav och Railcares kompetens 
skulle vi kunna arbeta fram lösningar tillsammans och få 
det bästa av två världar.

CP6 Planering
Budgeten för London North West- 
området kommer att vara den-
samma som föregående period. 
Men huvudfokus för CP6 är ett  
effektivare och smartare ar-
betssätt för att förlänga 
järnvägens livslängd. Han-
tering av ballast är ett av 
Network Rails största pro-
blem inom järnvägsunderhåll. 
-Om vi kan få ballasthante-
ringen rätt får vår anläggning  
en förlängd livslängd. Det finns 
stort behov av ballastbyten  
eftersom detta inte har gjorts  
under många år, förklarar James och 
fortsätter:
-Med ökad trafik och mindre tillgång till 
spår, blir större underhåll och ombyggnationer 
svårare att genomföra. Det är inte längre möjligt att stänga 
järnvägen och blockera linjer och bangårdar. Att hålla tidta-
bellen är mycket viktigt.

En användbar maskin
När det kommer till Railcares nya Ballast Feeder System 
anser James att det är absolut nödvändigt för framtida 

arbeten. 
-Maskinens förmåga att exakt placera ballast 

och fungera separat är mycket användbart, 
och möjliggör ett snabbare arbete. Det 

är perfekt för akuta problem som upp-
står.

Framtiden
Framåt vill Network Rail öka sam-
arbetet mellan tågoperatörerna 
driftsmiljö.
-Mer samverkan och stöd för var-
andras organisationer resulterar 

i en bättre service till kunderna,  
avslutar James. •

James Dean är chef för Route Safety and Asset Management på London North West-området inom Network 
Rail i Storbritanninen. Det är hans avdelning som bestämmer var och vilket arbete som behöver utföras. De 

styr även över avtal och vilka nya innovativa metoder som ska användas för att utföra arbetet. 

Storbritanniens järnvägsnät är uppdelat i tio områ-
den och London North West täcker 25 procent av 
nätet. Under den kommande budgetperioden, CP6,  

kommer 2,5 miljarder pund att spenderas på re-inves-
teringar. James är stationerad på Network Rails kontor 
i Birmingham och har arbetat på järnvägen i 37 år. Hans 
första roll var som ingenjör och mestadels med banarbe-
te. Sedan dess har rollerna varierat inom Network Rail 
och James har arbetat bland annat med spårbyten och 
banförvaltning. Efter några år som banchef återgick han 
till organisationen som hade hand om banområdena.  

Bra relationer
James har arbetat med Railcare och Railvac-maskinen  
inom olika områden sedan 2005 och relationen med  
Railcare har alltid varit bra och värderats högt. 
-Det är en relation jag vill se utvecklas ännu mer, då Rail-
vacen är en mycket viktig maskin med betydande roll, säger 
James.

Säkerheten en stor fördel
James förklarar Railvacens fördelar vidare:
-Förmågan att behandla ballast utan att ta bort spåret är 
en stor fördel. Det finns behov att skapa fler skräddarsyd-
da tekniker och förlänga anläggningens livslängd, något vi 
inte kunnat göra med traditionella metoder. Säkerheten är 
en annan viktig aspekt då det innebär mindre manuell han-
tering och färre personer på spåret. Det ger en säker teknik 
som kan användas på flera andra sätt.

Arbeta närmare tillsammans
Underhållstiderna är idag korta och då är det av största vikt 
att arbeta snabbt och effektivt. Därför är det nödvändigt 
med maskiner och metoder som nyttjar tiden maximalt. 
-Den här typen av flexibla maskiner kommer att behövas 
allt mer, konstaterar James och fortsätter:
-Network Rail håller på att förändra organisationens ar-
betssätt. Planen är att arbeta mer med sina leverantörer, 
att komma närmare utvecklings- och planeringsfasen.  Till-

5 stjärnor igen
Railcare Sweden Ltd. har återigen 
fått femstjärnigt betyg av Rail Indu-
stry Supplier Qualification Scheme 
(RISQS). Fem stjärnor är full pott och 
det är andra år i följd.

Revisionen är utformad för att säker-
ställa att varje leverantör till Network 
Rail, uppfyller järnvägsindustrin 
praxis för Hälsa, Säkerhet, Kvalitet 
och Miljö.
-RISQS-revisionen är viktig för oss. 
Utan den kvalifikationen kan vi inte  
arbeta på järnvägen i Storbritannien. 
För mig är det pricken över i:et att ta 
emot fem stjärnor, eftersom det speglar  
allt hårt arbete som utförs för att hålla 
systemet relevant och aktuellt, säger 
Angela Kettlewell, kontorsansvarig på 
Railcare Sweden Ltd. •

K V A L I T E T  &  S Ä K E R H E T

James Dean, Director of Route Safet y and Asset M
anagement LNW

Det bästa av två världar



10  |  R A I L CA R E N Y T T  2 01 8   R A I L CA R E N Y T T  2 01 8  |  11

Dammsugning på 
Citybanan

Under byggnationen av Citybanan i Stockholm användes stora mängder 
fyllnadsmassor inklusive klass 1 makadam i spåren. Makadamen var blöt och fin när den tippades 

och det var viktigt att dammningen hölls nere. 

Vi hade inte gjort den här typen av arbete förut, så 
vi fick prova oss fram, rigga upp och bygga ett nytt  
munstycke för större sugbredd. Dammet sitter hårt 

i stenen så vi kopplade en kompressor för att blåsa loss  
det, vilket var helt nytt för oss« säger Per Nilsson, projektle-
dare på Railcare AB.

Innovation, kapacitet och tekniskt kunnande
-Inför trafikstarten av Citybanan behövde vi säkra upp 
för att hålla nere dammet vid tågkörning, då vi såg att det  
tillkommit en hel del byggdamm i anläggningarna. Det var 

viktigt utifrån flera aspekter. Vi har mycket elektronisk 
utrustning i Citybanan som kan vara känslig men även 
utifrån den direkta resenärsupplevelsen, säger Kjell-Åke  
Averstad, Trafikverkets projektchef. Han fortsätter:
-Vi tillfrågade Railcare som omgående tog fram förslag på 
metod och utrustning för att kvalitetssäkra makadambäd-
den ur dammningssynpunkt. Vi genomförde det genom 
två omgångar dammsugning med mycket gott resultat. 
Ett mindre, men viktigt uppdrag som innehöll innovation,  
kapacitet och tekniskt kunnande och som bidrog till City-
banans succéöppning, avslutar Kjell- Åke. •

»

Boliden hörde av sig och frågade om 
det fanns intresse att byta ut drygt 100 
meter spår på smältverket Rönnskär  
i Skelleftehamn. Ett annorlunda pro-
jekt och inget som vanligtvis brukar 
utföras av Railcare, men det finns 
personer inom bolaget som besitter 
den kompetensen och det är Nicholas 
Dahlborg och Kalle Alnqvist.

-Normalt använder man inte våra  
maskiner vid den här typen av projekt, 
men vi fick möjligheten att testa den 
senaste englandsanpassade Railvacen.  
Arbetet utfördes hösten 2017 och vi 
höll tidsramen, säger Adam Sundin 
vice verksamhetsansvarig på Railcare 
AB.

-Det här var första gången jag arbetade 
med Railcare och är mycket nöjd med 
projektet och med kontakten. det var 
ett effektivt och proffessionellt gäng, 
säger Magnus Lundberg, arbetsledare 
på Boliden Rönnskär. •

Fortsatt snöprojekt
I början av snöprojektet 2017 stod en SR 200 i Östersund.Men det 

tog inte lång tid innan snön kom i Norrland och då valde  
Trafikverket att skicka den till Boden. Den andra SR 200 som stod i 

Stockholm skickades till Ånge.

Det som var roligt med projektstarten 2017 var att SR 200 maskinerna 
ska vara nationella och blev det genom att de skickades till andra  
orter i Sverige för att lösa andra problem. Förhoppningen är att  

arbetet fortsätter på samma vis i framtiden, säger Adam Sundin vice verk-
samhetsansvarig på Railcare AB.
 
Placering av maskinerna
Det är Trafikverket som tar beslutet var maskinerna ska vara placerade och 
var de utför mest nytta.
-Vi kan alltid rådgöra med Trafikverket angående placeringen av maskinerna, 
men det är de som hyr våra maskiner och vår kompetens som i slutändan 
bestämmer. Vi är dock duktiga på att föreslå hur fördelningen av maskiner, 
personal och kunskap används på bästa sätt, fortsätter Adam.
 
Snabb respons och effektiv resursallokering
-Som projektledare för innovativ snöröjning är min upplevelse att Railcare 
med sin personal utfört uppdrag, både stort och smått på ett mycket till-
fredsställande sätt. Alla frågor som ställs och uppdrag som kommer besvaras  
snabbt och det är alltid ett kvickt agerande av Railcare. På vissa platser, när 
det har varit snöfattigt, har man använt maskiner till andra projekt, vilket 
varit mycket effektivt. Min erfarenhet är att det är enkelt och effektivt att 
jobba med Railcare. För min del är snöröjning viktigast då det hjälper till 
att hålla spår och bangårdar öppna, vilket gynnar dem vi alla arbetar för -  
resenären, säger Björn Stenvall, projektledare Trafikverket.•

Kjell-Åke Averstad
Foto:  Trafikverket Bilden visar  hur det var före ... och efter dammsugningen

Railvac med special-
byggt munstycke

Railcares flexibla snöplog SR 200.
Använd QR koden för att se 

filmen på vårYoutube-kanal

»

Nya spår på 
Boliden Rönnskär
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Modernisering av lok
Railcare T:s verkstad i Långsele har under året renoverat ett V5-lok till Nordic Re-Finance.

Målet var att modernisera ett äldre lok till nyskick.

Tillsammans med kunden har  
vi jobbat fram moderna lös-
ningar som underlättar för  

lokets personal« säger Patrik  
Söderholm, verkstadsansvarig i 
Långsele. 
-Vi har förbättrat arbetsmiljön för 
lokförare avsevärt genom nyinstal-
lation av all elektronisk utrustning, 
nya ytskikt i förarhytt samt modern 
insteg- och koppelbelysning.
 
Miljövänligare alternativ
En modern och mer miljövänlig 
Scania-dieselmotor installerades 
och den gamla kompressorn ersattes 
med en mer effektiv och driftsäker 
lamellkompressor.
-För miljön runt omkring loket har 
ljudisolerande plåtar monterats i 

maskinrum för lägre ljudnivå och 
mindre störningar för omgivningen, 
fortsätter Patrik.

Nöjd kund
Loket har också fått ny färgsättning,  
modern färdbelysning och 
upparbetade komponenter som är 
känsliga ur säkerhetssynpunkt.
Mikael Zagerholm på Nordic  
Re-Finance är mycket nöjd med 
renoveringen.
-Railcare var positiva till projektet 
från start och har varit lyhörda för de 
förändringar vi velat göra.  
Slutprodukten blir verkligen ett 
tillskott i vår flotta och kommer 
förhoppningsvis att vara attraktiv 
många år framöver. •

Spårbyten
-en specialiTet

Under de senaste åren har Railcare T arbetat på Sveriges större spårbyten. Det har handlat främst 
om uthyrning av lok, lokförare och tillsyningsmän. Ett av sommarens stora projekt var spårbytet  

mellan Vislanda och Mosselund.

Järnvägen mellan Vislanda och Mosselund är en del av 
Södra Stambanan och trafikeras av både person- och 
godstrafik. Projektet bestod i att byta ut 70 kilometer 

spår, räler och slipers samt rening av spårballasten och 
justeringar av växelförbindelser. Railcare T:s lok drog bland 
annat makadamvagnar, slipers men också själva spårbytes-
tåget. 
 
Enligt plan 
Platschef Peter Erixon, Svensk Järnvägsteknik, sammanfat-
tar projektet. 

-Det har gått mycket bra. Precis enligt plan och projektet 
blev slutbesiktat under december 2017.  
Railcare T hade per vecka 5 lok,  6 man samt en jourmeka-
niker på plats för att snabbt kunna ta hand om eventuella 
reparationer. 
-Det är en styrka att Railcare har ett stort antal lok och 
förare. Det gjorde att vi kunde ha ett reservlok på plats hela 
tiden ifall något oförutsett skulle hända, vilket det ofta gör 
på såna här projekt, avslutar Peter. •

»

Mikael Zagerholm, CEO Nordic Re-Finance
Foto: Nordic Re-Finance

Railcare  T:s lok TMY 1150 drar slipers
Foto: Svensk Järnvägsteknik
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Lining åter på järnvägen
Efter några år med relining på väg har Railcare Lining under 2017 återkommit till järnvägen. 

Det har gjorts tillståndsbedömningar på över 2100 trummor och relining på över 40 trummor. 
En stor del av projekten är med Trafikverket som kund och det är ingen nyhet att den svenska  

järnvägen är i behov av underhåll. 

Vi har ett generellt eftersatt underhåll av järnvägen  
i Sverige och däribland ligger förstås banunder-
byggnad och avvattning« säger Jakob Fors på 

Trafikverket. Jakob har under flera år samarbetat med 
Railcare Lining och är väldigt nöjd med produkten. 
-Den är suverän. Snabb och ingreppsfri, säger Jakob.
 
Helhetslösning
När det gäller trumrenoveringar tar Railcare på sig hela  
projektet. Allt från markägarkontakter till markförberedel-
ser och dikesrensning.
-Samarbetet med Railcare fungerar bra! Vi har jobbat till-

sammans i över fem år och har ett väl utvecklat samarbete, 
fortsätter Jakob.
 
Bra verktyg i verktygslådan
Jakob har arbetat med projektledning för basunderhåll på 
järnväg, men sitter nu med verksamhetsstyrning med fokus 
på beställarfrågor. Erfarenheterna från lining-metoden tar 
han med i den nya rollen.
-Det är en bra metod som är kostnadseffektiv och ett bra 
verktyg i verktygslådan för att nå målet - en robust och stabil 
järnväg med hög punktlighet. •

Innovation i 
blodet

Sedan starten 1992 har innovationer varit en av grundpelarna för  
Railcare. Det var därför naturligt att ta nästa steg och starta  

avdelningen Innovation & Design i början av 2017. 

I 25 år har vi arbetat med att ta fram nya maskiner och metoder. Att starta en 
egen avdelning var ett sätt att konkretisera det. Att visa att vi lägger stort fokus 
på att ligga i framkant med innovationer och metoder inom våra affärsområden«  

säger Ulf Marklund, vice VD Railcare Group AB och avdelningsansvarig Innovation &  
Design. 
 
Patent
En vanlig fråga är om Railcare har patent på sina egenutvecklade maskiner.
-Ja, där vi anser att vi hittat något unikt som går att patentera så gör vi det och har 
gjort i många år. Vi har haft och har fortfarande en del patent på maskiner och  
lösningar i Sverige, Europa, USA och Ryssland.
 
Nya lösningar på gamla problem
-Samtidigt som behovet av underhåll ökar, minskar tiderna att utföra det. Därför  
är utvecklingen av effektiva maskiner och metoder viktiga för oss, säger Ulf. 
Med Innovation & Designavdelningen på plats fortsätter Railcare att hitta nya  
lösningar på gamla problem. 
-Vi har det i blodet. Det ligger i företagets DNA, avslutar Ulf. •

»

Ladda hem appen Railcare 25 på Appstore eller Google Play. Följ instruktionerna 
i appen och rikta kameran på denna sida. Aktuellt innehåll kommer att  starta och 
visas automatiskt. •
Om du är intresserad av Railcares jubileumsbok med mycket rolig läsning och 
AR-innehåll kontakta Johan Forslund via e-mail: johan.forslund@railcare.se

T E S T A  V Å R  A R - A P P»
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iaf Messe - Münster
Den största mässan för arbets-
maskiner på järnväg
iaf Münster äger rum vart fjärde år och är den största i 
sitt slag. Här finns väldigt många entreprenadmaskiner 
för järnvägsunderhåll och mässan är mycket viktig för 
Railcares marknadsföring. 2013 var första året Railcare 
var utställare på iaf Münster, då med presentation av SR 
700 - världens största snösmältare för järnväg. 
2017 visades Railvac och den nybyggda Ballast Feeder 
System. Tre demonstrationer per mässdag och varje 
tillfälle var välbesökt.
-Besökarna var mycket nyfikna på våra maskiner och 
ville ha mer information. Det är högst sannolikt att vi är 
där igen om fyra år. Då hoppas jag att vi har byggt några 
nya roliga maskiner för järnvägsmarknaden, säger Ulf 
Marklund, vice VD Railcare Group AB. •

Nordic Rail - Jönköping
Skandinaviens största  
järnvägsmässa
Elmia Nordic Rail i Jönköping är alltid en uppskattad 
mässa och en värdefull mötesplats för branschen.
Railcares monter bjöd på roliga utmaningar för besö-
karna. I år var det en hockeystraff-tävling, där personer 
med högsta poäng var med i utlottningen av en Colorado  
Avalanche-tröja, signerad av Peter Forsberg. Peter själv 
kom på besök och ryktet att den tidigare ishockeyspela-
ren, var i Railcares monter, gick snabbt i mässhallarna. 
Det blev en klar succé. Totalt besökte 1700 personer 
Nordic Rail. 
-Den svenska regeringen kommer att investera mycket 
pengar på järnvägsinfrastruktur från och med 2019. Det 
finns därför ett stort intresse för våra maskiner, säger 
Jonny Granlund, verksamhetsansvarig Railcare AB. •

Rail Live - Long Marston
Den största utomhusmässan i 
Europa för järnväg
Eftersom Railcare är ett innovationsföretag är Rail Live 
ett mycket bra tillfälle att visa maskiner, metoder och 
även träffa många av bolagets kunder på Network Rail. 
Rail Live var en bra mässa även detta år, med många be-
sökare och stort intresse för Railcare.
I år visades den senaste innovationen, Ballast Feeder 
System. Hur effektivt den återfyller ballast efter att 
Railvac tagit bort den gamla ballasten. Här kunde kun-
derna se den unika process som ger ett effektivt, säkert 
och tillförlitligt tillvägagångssätt för ett annars mycket 
tidskrävande ballastbyte.
-Det var ett stort intresse för båda våra maskiner och 
hur vi löser ballastbyten effektivt. Det var många kunder 
som ville se den här lösningen på sina projekt runt om i 
landet, vilket är ett utmärkt betyg för oss, säger Daniel 
Öholm, CEO Railcare Group AB.•

Mässåret 2017
M Ä S S O R

Trako - Gdansk
Porten mot öst
2015 var Railcare en av utställarna på Trakomässan i 
Gdansk, Polen. 2017 var det dags igen och de fem helda-
garna bjöd på strålande sol och 25 graders värme. 
Trako är en av Europas största järnvägsmässor med  
fokus på Polens hemmamarknad samt andra länder i 
östra Europa. 
-Under Trakomässan var det viktigt att visa upp oss. 
Marknaden i den här delen av Europa har stor potential.  
Vi blev nöjda med deltagandet och kommer att vara med  
igen 2019. Då siktar vi på att köra fullt ut med vår egen 
mässcontainer utomhus. Vid dessa stora mässor är det 
viktigt för oss att sticka ut för att synas. Området ut-
omhus får ofta fler besökare med mer liv och rörelse, 
säger Jan Billberg, verksamhetsansvarig för Railcare 
Export.•
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Ballast Feeder System är konstruerad för att fungera  
tillsammans med Railvac och erbjuder ett unikt  
industrikoncept för den annars så tidskrävande  

processen för ballastbyte. Maskinen manövreras via radio-
styrning som är säker och mycket pålitligt.

Hög precision
Det främre transportbandet som används för material-
fördelning, kan svänga 180 grader från sida till sida för att  
släppa materialet exakt där det behövs, i rätt volym och med 
hög precision. Samtidigt garanterar drivningsystemet en 
säker och exakt fordonsrörelse på spåret.

Hög effektivitet
Railcares Ballast Feeder System transporteras i tågsätt, till 
och från arbetsplatsen tillsammans med Railvac. 
Väl frånkopplad omvandlas den till en OTM med egen  
drivning på några minuter.
-Detta industrikoncept ger våra kunder hög effektivitet,  
pålitlighet och säkerhet. Vi är övertygade om att detta  
behövs när det blir mer och mer trafik på spåren, ökat 
underhållsbehov och högt fokus på säkerhet och punkt-
lighet. Våra kunder har visat ett stort intresse för det 
här konceptet”, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare  
Group AB. •

Ballast Feeder System
Nykomlingen Ballast Feeder System är klassad som en On Track Machine (OTM) och godkänd enligt 

brittiska standarder för arbete på järnvägen. Maskinen har egen drivning och kan arbeta  
självständigt, eller kopplas ihop som flera enheter för att leverera större ballastvolymer.  

Varje enhet rymmer upp till 45 ton material och det integrerade laststyrningssystemet hjälper till att 
undvika överbelastning.

Spåren vid Long Marston ger Railcare en utmärkt  
anläggning för underhåll av bolagets egna maskiner 
och är tillgängligt både via väg och järnväg. Området 

ger kunden möjlighet att utanför den öppna infrastruktu-
ren få demonstrationer av maskiner och tjänster på ett bra 
sätt.

Demonstrationer
-Sidospåren i Long Marston har blivit en stor succé och 
vi har genomfört många demonstrationer för potentiella  
kunder, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB 
och verksamhetsansvarig på Railcare Sweden Ltd.
I juli användes sidospåren för komplett översyn av Tubevac- 
maskinerna. Representanter från Railcare, DISAB och 

Tube Lines var alla imponerade av anläggningen och hur 
lätt det var att ta in och använda lyftutrustningen.
Ett flertal demonstrationer är planerade under 2018. Det 
handlar om visningar av Ballast Feeder System, Rozzle,  
metoder för ballastbyte, provtagningshål och dränerings-
grävning för potentiella kunder.

En integrerad del
Long Marston depån är och kommer att förbli en integrerad 
del av Railcares strategi i Storbritannien. 
-Vi ser fram emot att lyfta fram arbetet med Railcares  
design- och ingenjörsteam i form av nya koncept och inno-
vationer som de utveklar, avslutar Daniel. •

Efter framgången på Rail Live mässan i Long Marston beslutade Railcare Sweden Ltd. att skriva avtal 
med Motorail för att hyra ett av deras spår i Long Marston depån.

Nya maskiner
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Crouch Hill Station

Network Rail frågade Railcare om de kunde hjälpa dem att utföra ballast-  
och slipersbyte vid Crouch Hill som ligger i Anglia-området, Storbritannien. 

Railcare besökte platsen med uppdragsgivaren från 
Anglia-området för att se över arbetsomfattning och 
för att beskriva hur Railvac-maskinen bäst kunde 

nyttjas för att säkerställa bytet av ballast och slipers.

Arbetet
Railcare färdigställde arbetsplanerna som innebar att en 
Railvac skulle användas för att avlägsna ballast från 70 
meter av spåret, för att ge tillgång till uppdragsgivaren att 
installera ett nytt lager av geotextilduk, ersätta 66 år gamla 
slipers med nya, återfylla ballast och justera spåret till rätt 
nivåer. Railvacen användes också för att rensa ballast runt 
en närbelägen bro för att byta ut längsgående stöd i kon-
struktionen.

Lösa problem
Arbetet skulle genomföras under fyra helgskift, men några  
oväntade och tidskrävande problem uppstod, vilket påver-
kade tidsplanen. Detta resulterade i att kunden frågade  
Railcare om hjälp för att tillhandahålla arbetskraft och  
Railvac för extraskift så att arbetet kunde utföras innan 
spåret åter skulle tas i bruk. 

Ett lyckat jobb
Railcare arbetade hårt, speciellt med planeringen av ex-
traskift och personal. För att säkerställa att arbetet skulle 
genomföras i tid, effektivt och viktigast av allt - säkert. 
Arbetet blev framgångsrikt och visade att samarbete är 
nyckeln till en snabb och säker leverans. Phil Broad, Route 
Director på Anglia-området säger:
-Jag blev väldigt glad när jag kunde meddela att arbetet vid 
Crouch Hill var lyckat. Det var en fantastisk prestation från 
vårt team och våra underleverantörer, särskilt Railcare,  
som var tvungna att lösa många oväntade problem och ar-
beta på mycket begränsade ytor på grund av närliggande 
avloppsrör och plattformar.

Förstaklassig attityd
Chris Keene, Works Delivery Manager vid Anglia-området 
tillägger:
-Railcares hjälp genom hela arbetet var enastående. All 
personal hade en förstklassig attityd och utan deras hjälp 
skulle det här projektet inte ha varit lika framgångsrikt. •

Det finns mycket arbete 
att utföra under CP6

Stationerad på Network Rails huvudkontor 
'The Quadrant' i Milton Keynes är 

Neil Welchs roll Business Manager Delivery 
Services. Han är ansvarig för många av 

maskinerna på spåren, inklusive lok, vagnar 
och Railvac-maskinerna i hela Storbritannien.

Neil har arbetat med Railcare och Railvac-maskinerna  
i ett par år. Han var involverad när London North 
East-området fick möjlighet att arbeta med Railvac- 

maskinen. Han hjälpte till i processen vilket gjorde det  
möjligt för Railcare att leverera ett arbetskoncept. Sedan 
dess har Neil varit en fortsatt hjälp och han beskriver Rail-
care så här:
-100 procent öppen och ärlig. Railvacens fördelar är dess 
storlek, kraft och förmåga att arbeta med olika typer av  
material. Network Rails säkerhetsmotto är "Everybody 
home safe everyday". Så det är viktigt att jämföra Railvac- 
maskinen med andra metoder och inte bara för dess höga 
prestanda och produktivitet, utan också för ökad säkerhet.

CP6
Budgeten på 47 miljarder pund för CP6 meddelades förra 
året. Neil utvecklar:
-Det finns mycket arbete att göra i CP6 och nästa steg gäller 
planeringen. Att utarbeta vad som behöver utföras och göra 
alternativen tillgängliga för hur det kommer att levereras. 
Regeringen har tilldelat Network Rail ytterligare 200 miljo-

ner pund till den nuvarande kontrollperioden, så att inne-
stående arbete kan slutföras och se till att övergången till 
CP6 inte blir så brant.
 
Ballast Feeder System
Neil har sett Railcares senaste innovation, den säkra och 
pålitliga Ballast Feeder System. Han säger att fördelarna  
är dess precision att återfylla ballast samt hur arbetet  
tillsammans med Railvac-maskinen ökar kapaciteten hos 
båda maskinerna, sparar tid och skapar ett helt nytt indu-
strikoncept.
Framtiden är utmanande och Neil tror att decentralisering 
är nyckeln för Network Rail. 
-Det innebär att man ger möjlighet till de olika banområdena  
att göra vad de behöver, leverera rätt typ av service till  
kunden, arbeta med innovation, skapa nya idéer och erbjuda  
olika lösningar. Eftersom vi ser fler och fler människor 
pendla och ett ökande passagerarantal är det viktigt att vi 
arbetar säkert och skapar värde för slutkunden, avslutar 
Neil. •

Neil Welch,
Business Manager Delivery Services

Foto: Network Rail
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Ny Railvac till Norge

Sofie Dåversjö
Sofie började sin anställning som kommunikationsansvarig på 
Railcare Group AB i augusti 2017 och har sedan dess haft mycket 
att göra med allt ifrån Nasdaqprocessen till att sätta sig in i verk-
samheten och alla dess produkter. 
-Min första tid på Railcare har varit rolig och utvecklande. Alla 
som jag har träffat och arbetat med besitter hög kompetens inom 
sitt område. Jag tycker att värderingarna och kulturen inom  
Railcare är fantastisk och alla tar verkligen hand om varandra och 
respekterar varandras arbete. •

Mikael Forsfjäll
I mitten av oktober 2017 kom Mikael, direkt från Metso för att sätta 
sig in i Railcares verksamhet och sin nya roll som CFO för bolaget.  
-Min första tid på Railcare har varit spännande och lärorik. Jag har 
fått lära mig en helt ny bransch och lära känna många nya duktiga 
medarbetare. Några av medarbetarna har jag träffat tidigare, men 
de flesta är nya bekantskaper. Känslan är att alla är mycket motive-
rade och erfarna inom sina områden. •

Johannes Viklund
Johannes, som arbetat på Railcare som konsult i drygt ett år fick 
mersmak och började den 1 februari 2018 på Railcare Export som 
konstruktör/projektledare.
-Som konsult på Railcare fick jag direkt flera spännande projekt att 
bita i. Det är ett högt tempo och hela tiden nya kluriga lösningar 
som ska fram vilket är inspirerande. Det känns riktigt bra att bli en 
del av laget på riktigt och få fortsätta utvecklas i en ny bransch med 
massvis av trevliga och duktiga människor.  •

Mighty Trains i Långsele
Lokerkstaden i Långsele fick under hösten besök av 
Discovery Channel och programproduktionen Mighty 
Trains. I ett kommande avsnitt ska det handla om 
timmertransporter mellan Hoting och Ånge. Man ville 
även visa hur dessa lok servas och underhålls och detta 
sköts som bekant av Railcare T:s personal i Långsele. 
Programmet kommer att sändas under 2018. •

”Danish” 60 år
Den 2 december 2017 var en stor dag för alla 
lokentusiaster. Då fyllde nämligen TMY 1134, numera 
även kallad ”Danish” hela 60 år. 
Likt många 60-åringar har ”Danish” fått en del  
ytbehandling och uppgraderingar här och där. •

N Y A  M E D A R B E T A R E

N O T I S E R

NJD Railvac AS ser stora underhållsbehov på den norska järnvägen. Med anledning av detta
la företaget i mars 2017 en order på en komplett Railvac 16000.

Den nya maskinen har en mer genomtänkt design och 
vissa anpassningar för Norge, till exempel en förar-
plats i maskinens bakre del. 

En av de större förbättringarna på den norska maskinen 
är att det istället för två motorer på 330 hk är en kraftiga-
re motor med en effekt på 700 hk. Detta har gjort att hela  
motorenheten har blivit mer servicevänlig. Den nya motorn 
är även miljöklassad enligt EURO 6.

Kopplingsbar vacuumenhet
En ny funktion på maskinen är att vacuumenheten är 
kopplingsbar. Tidigare drogs vacuumpumpen av motorn 
konstant, men nu väljer man när den ska kopplas på. Detta 
sparar både på slitage och minskar bränsleförbrukningen 
väsentligt. Gisle Hauk, verksamhetsansvarig på NJD Rail-
vac är mycket nöjd med deras nya maskin.
-Vi har varit med i hela processen och resultatet är en fan-
tastisk maskin!•



BRailcarenytt utges av Railcare Group AB
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Innehållet får gärna återges om källan anges.
Bild framsida: Trafikverket

HLR - en livräddare
Omedelbar hjärt- och lungräddning kan göra skillnad på liv och död. Var man än befinner sig kan det 
inträffa något som kräver en snabb insats. En som fick erfara detta är Railcare-medarbetaren Jörgen 
Dahlqvist. Den 23 maj 2017 passerade han Bergsbydammen utanför Skellefteå och fick se en man 

som kämpade mot strömmen i sin båt. Det var Lars-Erik Nilsson. 
Sekunderna senare sögs Lars-Erik in under dammluckorna. 

Tillsammans med en annan man som stannat, Hans 
Brännström, sprang Jörgen nedanför dammen där 
Lars-Erik hade kommit upp till ytan. Med en livboj runt 

midjan hoppade Jörgen ner i det kalla vattnet och bärgade  
in Lars-Erik som nu var livlös. Jörgen och Hans påbörjade 
HLR och pulsen kom igång, men Lars-Erik förlorade åter-
igen medvetandet. Jörgen fortsatte då med inblåsning och 
kompressioner och Lars-Erik kvicknade till igen. Nu hade 
räddningspersonal kommit på plats.

Återställd
Efter någon dag på sjukhus fick Lars-Erik komma hem och det 
enda som vittnade om olyckan var några småsår på händerna.  
Det snabba och modiga ingripandet från Jörgen och Hans 
räddade livet på Lars-Erik och, och visar också vikten av att 
utbilda personal i HLR. •

Fr. vänster: Jörgen Dahlqvist, Lars-Erik Nilsson, Hans Brännström
Foto: Thea Holmqvist, Norran

N O R R A N S  H J Ä L T A R 

Jörgen och Hans tilldelades priset Norrans Hjältar 2018.  
Priset röstas fram av tidningen Norrans läsare


