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Den nationella planen innehåller en ökning av 
infrastruktursatsningar med 100 miljarder 
kronor till 622,5 miljarder kronor jämfört med 

föregående plan.  
-Den har brutits ner till en genomförandeplan för en 
6-års period och det är i den fasen vi befinner oss i nu, 
säger Malin Holen, underhållsdirektör på Trafikverket.  
Genomförandeplanen innefattar bland annat etapper, 
analys av risker och koordinering av arbetet. Det kom-
mer behövas då satsningen på järnvägsunderhållet ökar 
med 50 procent. 

Ökade reinvesteringar
Basunderhållet är grunden i underhållet. Det ska se till 

Med stor entusiasm  
går vi in i 2019

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

I maj 2018 fattade regeringen beslutet om 
den nationella planen för svensk infrastruktur. 
Planen sträcker sig från 2018 till 2029 och om-
fattar åtgärder som innebär ett viktigt steg mot 
ett modernt och hållbart transportsystem.  
Järnvägen rustas upp, moderniseras och 
byggs ut. 

Inom Railcare-koncernen pågår ständig utveckling för 
våra bolag med tillväxt och lönsamhet. Under förra året 
bytte vi börs till Nasdaq Stockholm, tecknade ett långt 
transportavtal med Kaunis Iron och vi utförde kilome-
tervis med kabelhantering inför kommande spårbyten.
Därför är det med stor entusiasm som vi går in i 2019, 
vilket är året våra beställares beslutade  
järnvägssatsningar, på våra hemmamarknader i Sverige 
och Storbritannien, tar fart och som kommer att pågå 
under många år framöver. Underhållet på järnvägen är 
eftersatt och med våra innovativa lösningar är Railcare 
en viktig aktör för att förverkliga att järnvägen blir mer 
robust med hög säkerhetoch kvalitet på ett  
industriellt effektivt sätt.

Innovationer sker av nya smarta maskiner, där vi 
utvecklar med både ny och befintlig teknik för att hitta 
optimala lösningar för att bli mer effektiva. Vår nya 
batteri-innovation är en nyhet från och med 2019 där 
fokus ligger på kvalitet, hållbarhet och miljö samt är 
ett bra komplement till våra maskiner. Utveckling av 
personalen är självklart den viktigaste delen för oss. 
Maskinerna är inte bättre än de förare som kör  
maskinerna, detsamma gäller för Railcare och den  
starka företagskultur som vi är så stolta över.

Railcare går nu stärkta in i 2019 med en bra grund i de 
långa avtal som vi har, dels för snöhanteringen i Sverige 
samt transportavtalet med Kaunis Iron, men också de 
nya avtal som är tecknade. Ett av dessa är ramavtalet för 
våra Railvacs som Trafikverket tecknat med oss i början 
av 2019 för att utföra de arbeten som ligger planerade i 
den nationella planen för Sverige. En extra krydda när 
det kommer till avtalen, är det avtal som export- 
sidan har tecknat för att bygga fem generatorvagnar åt 
Infranord.

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

Mer om det senaste året finns att läsa i detta nummer 
av Railcare Nytt och i årets upplaga vill vi belysa vår 
viktigaste värdering, Säkerhet. Trevlig läsning. •

Högtryck på järnvägsunderhållet
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att järnvägens funktion 
ständigt upprätthålls. Det 
består både av förebyggan-
de och avhjälpande under-
håll, där ambitionen är att 
göra andelen förebyggande 
större, för att uppnå den 
rätta balansen ur ett  
livscykelkostnadsperspek-
tiv.
Reinvesteringar utgör 
den andra stora delen av 
underhållet. Trafikverkets 
målsättning är att öka 
andelen reinvesteringar 
jämfört med basunder-
håll för att på så sätt öka 
kostnadseffektiviteten. Det 
finns ett uppdämt behov 
av reinvesteringar – med 
andra ord ett eftersläpande 
underhåll. Reinvesteringsvolymen planeras öka med två 
miljarder varje år , vilket inte minst kommer att  
synas i form av ett ökat antal spår- och rälsbyten varje år.
 

Utmaningar & möjligheter
De närmaste åren medför stora 
utmaningar för koordineringen 
av trafikpåverkande åtgärder 
på järnväg, där det framförallt 
behövs ett starkt fokus och 
samarbete kring triangeln Stock-
holm–Göteborg–Malmö.
-Det finns två nivåer på  
utmaningarna. Det ena är om-
fattningen av planen och kunna 
ha resurserna för den volymök-
ningen och det andra är att, med 
så många åtgärder, kunna  
balansera mellan tågtrafiken och 
själva utförandet, säger Malin. 
Trots dessa utmaningar vill  
Malin hellre fokusera på  
möjligheterna:
- Vi får nu en chans att öka före-
byggande underhållet kraftigt. 

Samverkan i branschen och samarbete är nyckeln till 
vidmakthållandet av järnvägen och det slutgiltiga målet för 
planen, att folk ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.•

Högtryck på järnvägsunderhållet

Malin Holen, Underhållsdirektör på Trafikverket
Foto: Trafikverket
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Per-Erik Lindvall har jobbat inom gruvnäringen i 
nästan 40 år. När han år 2016 slutade på LKAB var 
tanken på ett liv i pension långt borta och sedan blev 

han kontaktad av några personer som undersökte ifall det 
skulle gå att få bäring i den konkursade gruvan.
-Är du i gruvsverige följer man alla gruvprojekt som finns i 
landet, så jag hade ganska stor kunskap om vad som hände 
i Pajala innan jag började här. Jag blev engagerad i det och 
såg att det skulle faktiskt kunna flyga och sedan sommaren 
2016 har jag varit involverad i det här projektet.
I en så kallad ”private placement” tillsammans med  
Carnegie Bank och ett 80-tal svenska entreprenörer togs 
nödvändigt kapital in och under hösten 2017 skrev  
konkursförvaltaren ett avtal med det nystartade bolaget 
Kaunis Iron, som då kom att äga hela gruvan och Per-Erik 
blev ansvarig för uppstarten.
-Det var ett litet gäng som jobbade med projektet och jag 
var den som hade mest erfarenhet av att driva gruvor, så då 
fick jag i särskilt uppdrag att vara ansvarig för uppstarten. 
Sommaren 2018 startades återigen brytningen och anrik-
ningen i Kaunisvaara.

 Nystarten
Starten av en gruva är känslig, det är mycket som kan 
hända samtidigt då det är kapitalintensivt och kräver 
mycket både investeringsmässigt, men också rörelsekapi-
tal. Per-Erik trycker på att det är viktigt att det görs ett bra 
grundarbete när man återstartar en gruva och att strategin 
är rätt:
-Du måste göra en bra analys i botten t.ex. hur  
anläggningen ska se ut och alla de tekniska och organisa-
toriska frågeställningarna. Vi bestämde oss för att ha ett 
annorlunda koncept än andra gruvföretag i Sverige. Vi ville 
driva vår verksamhet med en egen liten organisation och i 
princip ha så stora delar av verksamheten som möjligt på 
entreprenad, men det tog också tid. Det var inte helt enkelt 
att göra den här kontraktsmodellen och kroka arm med de 
bästa partners. 
Alla inblandade arbetade i högt tempo under vintern och 
våren 2018 och till slut lyckades Kaunis Iron ro iland alla 
viktiga kontrakt och idag har de entreprenadlösningar 

I december 2014 kom beskedet. Northland Resources begärs i konkurs och den två år gamla  
Kaunisvaaragruvan med nytt anrikningsverk läggs i malpåse. Det blev början på en lång och  

utmanande process att hitta en hållbar lösning för åter bryta järnmalm i Pajala. 

I dagbrottet frigörs malmen 
med hjälp av sprängning. 
Den lastas på gruvtruckar för 
vidare transport till kross-
ning och siktning.  

I anrikningsverkets primärkross 
tillförs stora mängder vatten. Ge-
nom magnetseparering separeras 
magnetiten. I vertikalkvarnar sker 
sekundärmalningen. Efter ytterligare 
en magnetseparering finns nu ett järn-
malmskoncentrat. Koncentratet torkas 
sedan i ett pressluftfilter.

Järnmalmskoncentratet 
transporteras med lastbil 
från gruvan i Pajala till om-
lastningsterminalen  
Pitkäjärvi utanför Kiruna.

En flygande start för Kaunis Iron 
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I Pitkäjärvi lastas malmen på 
tågset som sedan körs i en 
sträcka om 22 mil till Narvik. 
Varje tågset består av 2 lok 
och 36 vagnar och lastar i 
snitt 3100 ton.

Järnmalmskoncentratet 
transporteras med lastbil 
från gruvan i Pajala till om-
lastningsterminalen  
Pitkäjärvi utanför Kiruna.

I Narvik hamn lastas 
malmen över från det stora 
magasinet till båt, för sin färd 
till kundernas stålverk.

En flygande start för Kaunis Iron 
för hela gruvproduktionen; anrikningsverket, järn-
vägstransporten och en egen intern entreprenadlösning på 
vägtransport.
- I grunden skulle vi kunna säga att vi fick precis det vi ville. 
Vi fick kompetenta entreprenörer att vilja vara med i den 
här matchen och vi hittade en affärsmodell som vi alla tror 
på, så det var mycket intressant.

Över förväntan
Sedan uppstarten har det mesta gått väsentligt bättre än 
planen för Kaunis Iron. 
-Vi har en efterfrågan på vår produkt som är större än vad 
vi tordats tro när vi skissade på projektet. Vi har ett pris på 
malmen och en dollarkurs som är högre. Vi har också pro-
ducerat mer än planen så här långt och kostnadsmässigt 
ligger vi bättre till än vad vi hade förväntat oss. 
På frågan vilka riskerna är svarar Per-Erik:
-Vi är en organisation som inte kan påverka priset på vår 
produkt. Vi är pristagare och det är världsmarknaden som 
sätter priset på järnmalmen. Det vi äger egen kontroll på är 
de tre k:na; kvalitet, kostnad och kvantitet. Vi har respekt 
för att saker och ting kan vända, helt plötsligt är priserna 
annorlunda eller att vi får ett haveri. Det gäller att vara på 
tårna hela tiden.

Framtiden
Målet för Kaunis Iron är dubbla upp produktionen från  
dagens två miljoner ton per år till fyra miljoner ton, och 
det hoppas Per-Erik kunna vara på plats inom ett par års 
tid. 
-Anläggninen i Kaunisvaara är dimensionerad för dubbla 
produktionen mot för vad vi har idag. Det står idag två  
produktionslinjer och vi kör den ena som hann bli färdig-
ställd innan Northlands konkurs. Planen för ny brytning är 
också klar.
- Det finns en till gruva som vi vill öppna, där håller vi  på 
att jobba med tillståndet och vi räknar med att den  
tillståndsansökan ska vara innskickad innan juli 2019.
Kaunis Irons unika järnmalmskoncentrat som redan visat 
sig vara starkt efterfrågad bland världens stålverk, har med 
sina gynnsamma miljöfördelar en tydlig plats på markna-
den.
-Det är en nischprodukt, inte en bulkprodukt. På  
järnmalmsmarknaden är den unik, så den prissätts över 
det normala. Vi får premium för att den är så pass  
högvärdig och intressant.•

Per-Erik Lindvall, VD på Kaunis Iron 
Foto: Kaunis Iron
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Linjen Hanover-Waterloo i Skottland löper från norra änden av Kittybrewster Junction till  
Waterloo-kajområdet i Aberdeen. Babcock International kontaktade Railcare under hösten 2018  

gällande ett projekt som innefattade ballastbyte på cirka 1700 meter spår.

Projektet hade blivit uppskjutet vid många tillfällen på 
grund av att det är ett enkelspår, mycket växtlighet 
och att spåret är byggt på botten av en gammal kanal, 

vilket gör detta till ett särskilt svårt projekt.
Steve Mugglestone, projektledare på Railcare träffade Hugh 
Beeton och Graham Gilmartin på Babcock International för 
att diskutera projektet och utformade en plan hur arbetet 
skulle utföras.
 
Svårigheter i början 
Två Railvac-maskiner och Railcares nya Ballast Feeder 
System arbetade i projektet under fem helger. Railvac-ma-
skinerna sög upp den gamla ballasten på första skiftet och 
på det efterföljande lades nya spårpaneler, sedan fördelade 
Ballast Feeder System ny ballast som därefter packades och 
slutligen riktades spåret.
Redan den första veckan visade sig några svårigheter. 
Banvallen bestod av tung lera med lager av stora stenar i 
varierande storlek och maskinerna hade över tre kilometer 
att köra för tippning av material. Detta resulterade i en för 

låg produktionstakt redan efter 80 meter. En utvärdering 
gjordes och det beslutades att den bästa lösningen var att 
Railcare skulle tillhandahålla extra personal för att kunna 
förlänga skiften till 24 timmar. Därefter kunde projektet 
löpa på i en snabbare takt och Railcare slutförde över 200 
meter per helg, vilket översteg de ursprungliga planerna. 

Dränering
Spåret skulle kompletteras med dränering vid ett senare 
tillfälle av Babcock International och var därför inte en del 
av de ursprungliga planerna för Railcare, men Railvac- 
maskinerna visade sig vara så framgångsrika att de blev 
ombedda att använda maskinerna även mitt i veckorna. 
Dräneringsdiken längs spåret kunde då slutföras tidigare 
än planerat.
 
En succé 
Graham Gilmartin på Babcock International kommenterar 
arbetet:
-När ett stort arbete planeras om på veckobasis är det svårt 

“..alla involverade ska 
vara stolta över att 
vara delaktiga i det 

största jobbet under 
CP5-perioden...”

Bryter ny mark i Skottland
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Skottland är en av de tre största banområdena i järn-
vägsnätet i Storbritannien. De har en högre budget för 
kommande budgetperiod, för att genomföra ballast-

byten och dräneringar där Douglas vill använda Railcares 
maskiner.
-Det har alltid varit en positiv upplevelse med Railcare, bra 
samspel med både operatörerna och företaget, alla jobb 
har genomförts framgångsrikt. Den största fördelen är att 
kunna utföra ballastbyten med spåret kvar. 
Han anser också att riskerna för skador på anläggningen 
minskar tillsammans med att färre personer krävs på  
arbetsplatsen, vilket ökar personsäkerheten. 
-Railvac tar bort många säkerhetsproblem vilket gör det till 
en säker metod att använda.
 
Nya budgetperioden 
Nya budgetperioden för järnvägsunderhåll i Storbritan-
nien, CP6, börjar i april i år och Douglas säger:
-Det är en spännande tid för mig och mitt team. Vi har fått 
ökade resurser och är i fas med planeringen. En stor utma-
ning är att få tillgång till spåren och transporter, därför är 
planeringen viktig. Att arbeta tillsammans med planering-
en och att besöka arbetsplatserna är också avgörande för att 
säkerställa bra projektleverans. I slutändan är utförandet 
nyckeln så vi överlämnar banan utan problem, så att tågen 
kan gå som de ska.  

Nya sätt att arbeta på 
Huvudmålen för hans team i CP6 är att leverera säkert, 
minska antalet olyckor och tillbud samt hålla budget, 
samtidigt som man tänker annorlunda och innovativt för 
att utveckla nya lösningar. Douglas är angelägen om att an-
vända Railcares maskiner, inklusive Ballast Feeder System 
och Spoil Handling System. 
-De skulle definitivt vara en stor fördel, minska kostnader-
na och öka säkerheten. 
Han säger också att en av fördelarna med Ballast Feeder 
System är att den ger en mer exakt kontroll över ballasten 
och Spoil Handling System är en "game changer" för ett 
bättre sätt att arbeta. 
-Att använda alla tre maskinerna tillsammans ger Railcare 
ännu mer kontroll över arbetet och det är definitivt ett nytt 
och effektivt sätt att arbeta.
Douglas anser att framtiden för Network Rail och den 
brittiska järnvägen är positiv, stora förändringar och fler 
personer som använder järnvägen kommer ge en större 
möjlighet att leverera mer arbete.
-Det är viktigt att hitta nya och olika sätt att leverera arbetet 
snabbt, säkert och framgångsrikt. •

Douglas Craig har arbetat för Network Rail sedan 2009. Han har nu rollen 
som Programchef i Works Delivery-avdelningen för Skottland. Detta innebär att 
han leder sex depåer, däribland Inverness, Perth, Edinburgh, Glasgow, Mother-
well och Irvine, samtidigt som han ansvarar för att underhållet ska behålla och 

förlänga anläggningens livslängd. 

för alla involverade och risken för fel ökar exponentiellt. 
Trots platsbegränsningarna och svåra transportfrågor 
lyckades vi leverera projektet enligt specifikationen. 
Railcares personal ska ha beröm när det gäller de-
ras arbetsmoral och flexibilitet när man måste göra 
förändringar i planen. De och alla involverade ska vara 
stolta över att vara delaktiga i det största jobbet under 
CP5-perioden i Storbritannien. Under de nästan 30 000 
arbetstimmarna fanns det ingen rapporterad olycka, 
vilket är en fantastisk statistik och ett bevis för stort 
engagemang för säkerhetskulturen Graham fortsätter:
-Från mitt personliga perspektiv skulle jag inte tveka 
att anlita Railcare i framtiden och utifrån deras engage-
mang i projektet, rekommendera dem till andra inom 
branschen. •

Bryter ny mark i Skottland

Investeringar i Skottland
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2019-02-04
En natt med Railcares snöröjningsmaskiner

SR 200-1 & SR 200-2 // ÖSTERSUND

Kl. 00.45
Båda snöplogarna blir utkallade från Östersund för att röja snö och spårrensa.  
SR 200-1 går på linjen mellan Singsån-Bispgården och SR 200-2 spårrensar 
Bispgården-Graninge. Snödjupet varierar mellan 20-28 cm. Transport tillbaka till 
Östersund kl. 04.15
Se röja snö SR 200 på Railcares Youtube-kanal via QR-koden till höger

SR 700-2 // HALLSBERG

Kl. 03.00
SR 700-2 stationerad i Hallsberg snöröjning av spår på bangården. Snödjup mellan 
25-30 cm. Tömt tank på smältvatten och avetablerat kl. 12.30 

Se röja snö SR 700 på Railcares Youtube-kanal via QR-koden till höger

Sedan Railcare utvecklade den första snösmältaren 
2010 har behovet av strategiska maskiner bara ökat. 
Det är idag sju maskiner som mellan november och 
mars alltid står redo för att röja snö. Här ger vi en 
inblick i hur en natt i februari kan se ut för Railcares 
snömaskiner. 
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2019-02-04
En natt med Railcares snöröjningsmaskiner

SR 700-1 // HAGALUND

18.45
Snöröjer spår med 17-25 cm snö. Tar även intilliggande snövallar på 50-65 cm packad 
snö. Avetablerat och parkerat kl. 00.15.

SR 300 // STOCKHOLM MITT

Kl. 23.00
SR 300 växlar ut. Snöröjer prio-1 växlar mellan Älvsjö och Solna. 
Transport åter till Älvsjö 03.50 för felavhjälpning vid en växel. Avetablering och 
tömning av smältvatten kl. 05.10.
Se filmen på SR 300 via QR-koden till höger.

SR 100 // HAGALUND

Kl. 16.00
Snörörjer växeltungor och snövallar intill spår. Växlat in och parkerat kl. 02.30

Sedan Railcare utvecklade den första snösmältaren 
2010 har behovet av strategiska maskiner bara ökat. 
Det är idag sju maskiner som mellan november och 
mars alltid står redo för att röja snö. Här ger vi en 
inblick i hur en natt i februari kan se ut för Railcares 
snömaskiner. 
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FSJ - För en säker, attraktiv 
och lönsam bransch

Vår bransch har alltid arbetat med säkerhetsfrågor, 
oavsett om det har varit monopol, avreglering eller 
omreglering eller om FSJ funnits. Det kan nog 

kopplas till att tågtrafiken alltid reglerats av säkerhetsreg-
ler. 

En aktiv säkerhetsgrupp
Förr var regelverket dock aldrig riktigt tänkt för personerna 
som arbetade i spåret, utan det fanns för att skydda tågtrafi-
ken. Det är någonting som vi fortfarande ser idag.
Säkerhetsgruppen inom FSJ, som de flesta företag i  
järnvägsbranschen är med i och arbetar aktivt inom, har 
arbetat tillsammans i nästan 25 år i olika konstellationer. 
Redan när det var monopol arbetade vi tillsammans med 
säkerhetsfrågorna och arbetsmiljöfrågorna. Det var vid 
denna tidpunkt som säkerhetsgruppen bildades av de som 
var säkerhetschefer i branschföretagen. 

Arbetar med förutsättningarna
Enligt min uppfattning ligger Sverige i framkant när det 
gäller transparens, öppenhet, säkerhetsfrågor, arbetsmiljö 
och att kunna arbeta tillsammans. Sedan skulle jag vilja 
säga att Sverige inom vissa delar ligger i bakkant. Till exem-
pel att hantera konsekvenser av lärdomar och strukturellt 
stänga av järnvägstrafiken för att möta förväntningarna. 
Det är inte fel på regelverket i sig, utan människor följer det 
inte alltid och då kanske man ska fundera på hur det ska  
beskrivas för att man ska kunna följa det på ett naturligt 
sätt. 
Det som vi på FSJ arbetar mycket med är själva förutsätt-
ningarna för arbetena, så att det finns tid nog att missa ett 
jobb eller att ha en kvart extra för att hinna göra klart  
jobbet på ett säkert och enkelt sätt. Det handlar om att få 
fram regelverk som stödjer verksamheten och som inte är 

så pass massiva att man inte orkar hålla reda på dom. 
Säkerhets- och arbetsmiljöfrågorna tycker jag har en bra 
framdrift och vi har mycket kompetenta medarbetare. 
Utmaningen är att få företagsledningen att stå bakom, 
ta ansvar och ge förutsättningar både i upphandling och 

utförande av arbete. Detsamma gäller för kunderna, så att 
de som ska arbeta har bästa möjliga förutsättningar att göra 
rätt. För att det är en helt annan sak att alltid göra fel och 
misslyckas än systematiskt inte kunna ge bästa möjliga  
förutsättningar för att lyckas. Det är FSJ:s arbete att  
utforma de bästa möjliga förutsättningarna, så att de är 
kommersiellt och tekniskt genomförbara, men även för att 
man ska kunna bedriva en intensiv tågtrafik. 

Egen säkerhetsdag
2017 var det första året som vi hade vår egen säkerhetsdag. 
Det fanns olika evenemang som många var med på, men det 
vi kände var att vi tog ett branschgenerellt perspektiv. På 
teknikernivå finns det ett engagemang att vilja göra rätt och 
följa regler, men sedan blir frågan; kan man alltid göra det? 
En annan frågeställning är om reglerna är rimliga.  
Teknikerna är med på båten, även företagsledningarna, 

 Robert Röder, CEO Strukton Rail AB och styrelseordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentrepre-
nörer, FSJ, berättar om hur branschorganisationen arbetar med säkerhetsfrågor. 

“...företagsledningen måste  
kunna stå upp för att alla  

förtjänar den säkerhetsnivå  
som krävs för att arbeta  

ute på spåret...”

»
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men vi märkte att de oftast inte visste vad det handlade 
om. Om du inte arbetar inom järnvägsbranschen kanske 
du inte vet hur viktigt det är med hela kvalitetsresan och 
den  
tekniska kompetensen och leveransen. Målgruppen 
som vi siktar på för den här dagen är företagsledningar-
na och vi försöker hitta en röd tråd som alla kan arbeta 
efter. Alla arbetar ju olika. En del har säkerhetsstyrning-
ar och andra följer regler på sitt sätt.

Tillsammans är vi starkare
Vi vill som bransch sätta "hygienregler", som dock kan 
svåra att få ihop. I vissa upphandlingar ser vi att det inte 
kommer fungera bra ur ett säkerhetsperspektiv och det 
stämmer inte riktigt med det som vi som bransch har 
satt upp som riktlinjer. Efter Kimstadolyckan sa vi som 
bransch att vi vill ha 70 km/h på intilliggande spår när vi 
arbetar. Företagsledningen måste kunna stå upp för att 
alla förtjänar den säkerhetsnivå som krävs för att arbeta 
ute på spåret. Det kan vara vårt bidrag, att göra det 
tillsammans. För om var och en ska klaga på hastigheten 
vid arbetsplatsen vid upphandlingen kommer det inte 
fungera. Tillsammans är vi starkare.•

Säkerhetsarbetet inom Railcare bedrivs operativt 
och administrativt enligt kraven som ställs i olika 
EU direktiv och förordningar samt de nationella 

krav som ställs av till exempel Transportstyrelsen och 
Trafikverket. Den administrativa delen beskriver hur 
Railcare uppfyller de krav som ställs på ett järnvägsfö-
retag och ECM (Entity in Charge of Maintenance). 
-Operativt bedrivs säkerhetsarbetet med trafiksäker-
hetsinstruktioner, uppföljningar vid körningar och 
periodisk fortbildning i trafiksäkerhetsföreskrifter, 
såväl egna regler som Trafikverkets trafikbestämmelser 
för järnväg, berättar Thomas Brunnberg, säkerhetsan-
svarig på Railcare T.

En väl sammansatt organisation
Utöver detta genomför Railcare riskbedömningar, 
riskanalyser och externa revision av sina  
underleverantörer. Genom externa revisioner och  
uppföljningar från Europeiska järnvägsbyrån,  
Transportstyrelsen och Trafikverket arbetar Railcare 
med och följer upp säkerhetsstyrningen i sitt egna  
verksamhetssystem QMS. 
Kristoffer Henriksson, säkerhetshandläggare på  
Railcare T fortsätter: 
-Det som fungerar bäst i vårt säkerhetsarbete är att vi 
har en bra sammansatt organisation, korta ledtider  
och allt material är lättåtkomligt placerat i QMS. 
Utmaningen är att vi har, geografiskt sett, en utspridd 
verksamhet med säkerhetsfunktioner placerade på 
många olika platser i landet, vilket ställer höga krav på 
planering. •

För en säker  
arbetsmiljö

Robert Röder, CEO på Strukton Rail och orförande i FSJ 
Foto: Strukton Rail
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Under en pressträff på Epirocs anläggning i Örebro presenterades samarbetet mellan Epiroc och 
Railcare. Planen: att tillverka ett batteridrivet arbetsfordon för järnvägen.

Multi Purpose Vehicle eller MPV som det kommer 
att kallas, är ett arbetsfordon med mångsidigt 
användningsområde inom järnvägsunderhåll. 

Fordonet är utrustat med egendrift, vakuumpumpar, 
hydraulik, manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som 
ett batteridrivet komplement till Railcares vakuumsugare, 
snösmältare samt fungera som dragfordon för exempelvis 
makadamvagnar under spårarbete. 
-Vi är glada för samarbetet med Railcare. För Epiroc är det 
ett naturligt steg att arbeta gemensamt runt den teknologi 
vi tagit fram för våra underjordsgruvmaskiner, säger  
Helena Hedblom, Epirocs Gruv- och Infrastrukturchef. 
 

Epirocs historia 
Epiroc har sina rötter i Atlas Copco, som grundades 1873 i 
Stockholm. Atlas Copco började tillverka bergborrar 1905 
och 50 år senare köptes AB Växlar och signaler i Örebro, där 
från och med 1992 bergborrmaskiner kom att tillverkas. 
2010 började Epiroc arbetet med att elektrifiera sina pro-
dukter och 2016 introducerades den första produktlinjen.  
-Vi lärde oss otroligt mycket under den tiden om bland 
annat energiförbrukningen och kapacitet. Två år senare 
presenterade vi den andra generationens batteridrivna 
gruvmaskiner med 14 olika modeller, säger Erik Svedlund, 
Head of Marketing på Epiroc. 
 

Railcare bygger framtidens  järnvägsfordon
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Samarbetet 
Railcares MPV kommer att byggas och testas under 2019 i 
Railcares verkstad i Skelleftehamn och beräknas vara klar 
under andra hälften av året. Epirocs utvecklingsplattform 
kring batteridrift tillsammans med ABB och Northvolt, är 
viktiga delar i Railcares arbete för att få världens första och 
största batteridrivna fordon på järnvägsspåret. 
-Vi fortsätter ha hög nivå på våra innovationer och är stolta 
över resultatet i vårt samarbete med Epiroc, säger Daniel 
Öholm, CEO på Railcare Group AB. Vi kommer att använda 
deras skalbara plattform för batteriteknologi när vi lanserar 
vår första batteridrivna MPV. 
För Epiroc finns även en stor fördel med att hitta nya  
marknader för batteridrift på industriell nivå. 

 

"Framtiden är  
elektrisk. Frågan är 

bara hur fort vi  
kommer dit"

-Att samarbeta med framåtsträvande bolag runt batteritek-
niken är viktigt för att öka volymer och sänka kostnader. 
Detta kommer att öka takten på elektrifieringsprocessen, 
säger Helena Hedblom.
 
Varför batteridrift? 
Kraven på minskade utsläpp från fossila bränslen kommer 
att öka på alla fronter. Inte bara med tanke på den globala 
miljön, utan gällande hälsa och säkerhet. 
-För Railcares del kan detta också möta de krav som ställs för 
t.ex. jobb i tunnlar, gruvor och citykärnor, där avgaser och 
utsläpp är ett stort problem, säger Daniel Öholm. 
-Framtiden är elektrisk. Frågan är bara hur fort vi kan  
komma dit, avslutar Erik Svedlund. •

Railcare bygger framtidens  järnvägsfordon

Erik Svedlund, Head of Marketing Epiroc
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Under större delen av 2017 samt första kvartalet av 2018 arbetade Railcare intensivt med  
börsnoteringen och arbetet involverade många medarbetare från bolaget samt externa rådgivare. För 

att lyckas med detta projekt krävdes det inte enbart många arbetade timmar, utan även teamwork 
mellan interna och externa parter. 

En historisk notering

Tack vare Railcares fantastiska personal och våra 
externa rådgivare lyckades vi med att ro i land ett 
mycket stort projekt parallellt med bolagets vanliga 

verksamhet, som även den kräver sin tid. Detta är något 
som jag är ytterst stolt över, säger Daniel Öholm CEO  
Railcare Group AB. 
 

Den 3 april 2018, ringde Daniel Öholm i börsklockan och 
Railcare Group AB:s aktier blev då noterade på Nasdaq 
Stockholm Small Cap under beteckningen RAIL.

Unikt bolag på börsen 
Railcare Group AB är ett av få bolag på Nasdaq Stockholm 
som har sitt säte i Norrland och är även det första  
”renodlade” järnvägsbolaget där. Niclas Holmberg,  
Managing Director, Global Listing Services berättar mer: 
-Vi tycker det är fantastiskt roligt och Nasdaq Stockholm 
är, namnet till trots, självklart en marknadsplats för bolag 
runt om hela Sverige. Vi arbetar ständigt för att bredda oss 
och en stor del av mitt jobb går ut på att resa runt i Sverige 
och träffa bolag i deras vardag. För mig är det uppenbart att 
det är först när man träffar bolag i deras hemmiljö som man 
kan skapa en förståelse för hur vi kan hjälpa dem på bästa 
sätt.  

Niclas fortsätter:
Som börsoperatör är vår uppgift att hjälpa bolag växa; där 
vi med hjälp av en notering och kapitalanskaffning kan 
hjälpa bolagen nå nästa nivå. Jag är övertygad om att vi 
lyckas bäst med detta om vi har en förståelse för bolagens 
vardag, eftersom vi då kan anpassa vårt erbjudande på bästa 
sätt. Vi deltar årligen på en del aktiviteter i norra Sverige, 
bland annat Åre Business Forum, och min ambition är att 
öka antalet besök till Norrland. Nasdaq är en diversifierad 
marknadsplats med bolag från en rad olika sektorer, vilket 
jag tycker är en enorm styrka. Vi tycker självklart att det är 
kul att Railcare är noterat som det första renodlade järn-
vägsbolaget hos oss, och vi ser fram emot att stötta Railcare 
under många år framöver. •

»

“Det är kul att Railcare  
är noterat som det  
första renodlade  
järnvägsbolaget  

hos oss”
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Spoil Handling System är Railcares nya innovativa lösning för hantering av 
schaktmaterial från Railvac på ett effektivt och säkert sätt. 

Den nuvarande metoden kräver att materialet töms 
på angivna avlastningsplatser vid sidan av banan 
och lastmaskiner forslar bort det. Nackdelarna 

med detta är att det är tidskrävande att ta sig till och från 
lossningsplatserna. Då tillgängligheten till spåren redan 
är kort ger detta ökade kostnader, minskad produktionstid 
och viktigast av allt en större risk för säkerheten.
 
Lösningen
Railcare har redan demon-
strerat det nya innovativa 
Spoil Handling System, 
SHS, för järnvägsindustrin. 
Tillsammans med Railvac 
och Ballast Feeder System 
skapar SHS ett komplett 
industrikoncept som fung-
erar på både enkelspår och 
med trafik på intilliggande 
spår.
Systemet är baserat på 
containervagnar som är ut-
rustade med sidolyftande 
hydrauliska armar som kan 
placera de specialbyggda 
behållarna längs spåret.
Railvac kan sedan tömma 
schaktmassorna direkt i 
dessa behållare och när de 

är fyllda kan de lastas tillbaka på vagnarna, säkras och tas 
bort direkt till lossningsplatsen.
-Railcare har den tekniska lösningen för problemet på 
järnvägen för att ta bort schaktmassorna efter ett ballast-
byte. Nu kan vi gräva bort den gamla ballasten med Railvac, 
ersätta med ny med Ballast Feeder System och ta bort mas-
sorna med Spoil Handling System allt inom den disponibla 
tiden på spåret, vi optimerar tiden på ett industriellt sätt, 
säger Daniel Öholm – CEO på Railcare Group.•

Nya maskiner: 

Spoil Handling System

Demonstration av Spoil Handling System på mässan Rail Live 2018
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Anna Helmersson är uppvuxen i 
Kiruna och har bott där hela sitt 
liv förutom fem år då hon bodde 

i Gävle. Att hon kom att bli lokförare var 
dock mer av en slump. 
-När jag flyttade hem till Kiruna igen 
sökte Green Cargo lokförare till  
transporterna åt Northland. De körde 
två omgångar med utbildningar och jag 
kom med i en av dessa. När sedan gruvan 
stannade upp fortsatte jag köra åt Green 
Cargo uppe i Kiruna.
 
Under Annas mammaledighet började 
det varslas lokförare, men hon väntade 
ut situationen och följde utvecklingen av 
Kaunisvaaragruvan. När det blev klart 
för nystart och att det var Railcare T som 
skulle köra transporterna på järnvägen, 
var det lokala förare som är van med den 
typen av transporter som stod högst på 
listan. 
-Det var en intressant intervju där Railca-
re verkligen sålde in sig som företag, säger 
Anna som då blev en av totalt 12 lokförare 
för projektet.   

Sträckan mellan Kiruna och Narvik går 
genom fjällvärlden med vackra vidder 
och det är något av det bästa med att köra 
tågen där tycker Anna. 
-Jag har varit i den här naturen sedan 
barnsben och det är fint att kunna blicka 
ut över det när jag jobbar. Det är som 
hemma för mig. • 

"Det är som  
hemma för mig"

Handplockad för jobbet

Fantastiska vyer mellan Kiruna och Narvik
Foto: Anna Helmersson
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Robert började köra gokart 1988 när han var 9 år och 
redan vid 12 års ålder vann han Nordiska Juniormäs-
terskapen i Danmark och blev kontaktad av världens 

största gokart-tillverkare på den tiden, Italienska CRG. 
-De ville att jag skulle ner och köra junior-EM i Portugal 
för dem. Jag slutade på 6:e plats och de blev nöjda så jag fick 
frågan om att fortsätta köra för dem och det tyckte jag lät 
kul, säger Robert. Mellan att jag var 13 och 16 år pendlade jag 
Skellefteå - Milano ungefär varannan vecka. 
Under dessa år körde Robert kartingens alla stora tävlingar 
runt om i världen, EM, VM och World Cup. 
 
Upp till Formel Ford 
Efter sju framgångsrika år inom karting tog den dåvarande 
förbundskapten i racing-landslaget, Hans Wängstre, kon-
takt med Robert och frågade vad hans mål var. 
-Jag ville bli världsmästare i Formel-1 och Hans sa att det 
skulle jag aldrig bli om jag bara körde go-cart. Han sa att jag 
skulle börja köra Formel Ford. Sagt och gjort. 
På den tiden blev de tre bästa i varje land inbjudna till 
brittiska Formel Ford-mästerskapen, vilket räknades som 
en världsfinal. Detta klarade Robert nästan direkt, och tre år 
senare vann han den brittiska finalen.  
-Det var faktiskt på sista racet, sista varvet i näst sista  

En av Sveriges mest rutinerade Racing-förare he-
ter Robert Dahlgren. Trots sin ringa ålder sträcker 

sig hans karriär över 30 år.  
Railcarenytt har träffat honom och tagit  

del av hans historia. 

Robert Dahlgren

Racingikonen
från Skellefteå



 R A I L CA R E N Y T T  2 01 9  |  19

kurvan, i samfållan mot värsta konkurrenten. Efter det 
tog jag steget upp till Formel 3, vilket då var steget innan 
Formel 1. Jag var med i uttagningar hos Toyota F1, Renault 
och Jordan. Hos Renault och Toyota hamnade jag i sista 
gallringen för deras juniorprogram till Formel 1.
 
Kursändringen 
Dock så kostar det att hålla på med racing. Intäkterna är 
näst intill noll och i juniorklasserna fanns ingen lön att 
hämta. 
-Att hålla på med racingen är som att vara på Gröna Lund 
och du måste köpa ett åkband, fast du kör racerbil istället. 
Är du duktig betalar du visserligen mindre, men det är inte 
så att du får några pengar för att köra. Man är ju luspank 
liksom, förklarar Robert. 
Samtidigt som hans Formel 1-alternativ föll bort fick han ett 
erbjudande från Volvo som skulle innebära en kursändring 
i hans karriär. 
-Jag skulle köra för Volvos fabriksteam i Touringklassen. 
Både tävla och vara med och testa och utveckla tävlingsbilar 
och personbilar. Jag var först lite skeptisk, jag skulle ju till 
Formel 1, så jag tyckte att det var ett steg ner i min bild av 
hur karriären skulle se ut. Men jag skulle vara avlönad så jag 
accepterade och det ångrar jag aldrig en sekund.  
Från det att Robert började samarbetet med Volvo år 2004 
var han med och utvecklade både Volvo S60 och C30. Både 
som personbilar och racingbilar. 

 

Ny roll 
Robert levde enligt honom själv drömmen, men efter en tid 
blev även det en vardag och resdagarna var många. 
-Från 2010, bortsett från 2014 då jag bodde ett år i Austra-
lien, låg jag på mellan 180-210 resdagar per år. Jag hade 
blivit pappa under tiden, vi bodde i Skellefteå, så det blev 
mycket resande och vara borta från familjen. Efter 2016 års 
säsong bestämde jag mig att göra en förändring.  

Robert hade börjat på Norrlands Bil i Skellefteå och fick 
förfrågan från Seats dealer team, PWR Racing, att köra för 
dem. 
-Det var en helt annan typ av roll. Jag utvecklade inga per-
sonbilar, utan det är mer att finjustera en tävlingsbil, än att 
utveckla en från grunden. Jag kunde göra färre aktiviteter 
så det gick kombinera med det vanliga arbetet. Målet var 
att jag skulle få rollen som ”förste förare” och vara där för 
att vinna, och det lyckades vi med då vi vann mästerskapet 
2017.
 
Köra på hemmaplan igen 
I juni 2019 kommer Touring car-cirkusen till Skellefteå. 
Midnattsloppet kommer att köras på den nybyggda banan i 
Fällfors, vilket är Skandinaviens längsta racingbana.  
-Det är ju helt galet. Sist jag tävlade på hemmaplan var 1996, 
då körde jag SM i go-cart. Jag kan inte komma ihåg senast 
jag bodde hemma på ett race, säger Robert. Jag hoppas och 
tror på en folkfest. Folk som kanske inte har följt racing är 
intresserade och tycker det är roligt att se vad det är. 
På frågan om framtiden svarar Robert lite svävande. 
-Peak-åldern inom Touringcar brukar var 35-40 år. Det som 
brukar vara akilleshälen är nog oftare motivationen efter-
som man har hållit på länge för att komma till den punkten. 
Vem vet, just nu trivs jag jättebra och så länge korten faller 
rätt kan jag nog hålla på ett par år till. •
 

B A T T E R I D R I V E N  R A C I N G B I L 

Under 2017 utvecklade PWR Racing, tillsammans med sina partners 
Skellefteå Kraft och Höganäs,  en batteridriven racing-bil. Den 22 sep-
tember presenterades prototypen PWR001 som är en 100% elektrisk 
racingbil med 612hk. Det kördes demonstrationsvarv på Mantorp Park 
i samband med STCC-finalen 2018. Via QR koden nedan kan du se 
när PWR föraren Mikaela Åhlin-Kottulinski provkör PWR001. 

FAKTA
Toppeffekt: 450 kW/612 hk
Toppvridmoment: 1080 Nm
Max motorhastighet: 8000 rpm
Batterikapacitet: 41 kWh
Vikt batteripack: 366 kg
Totalvikt bil: 1510 kg

“Sist jag tävlade 
hemma var 1996”
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Trumman var av betong med en diameter på två 
meter. Den hade glidit isär rejält i flertalet skarvar, 
vilket gjorde att material från vägkroppen fallit in. 

Skador till följd av detta fanns ända uppe vid vägkanten, 
där beläggningen fyllts på i omgångar för att fylla de hål 
som uppstått.  
-Det fanns två huvudsakliga alternativ för att åtgärda 
trumman, byte eller infodring. I valet mellan dessa måste 
olika aspekter tas med i beräkningen. En betydande faktor 
i detta fall är den stora störning i trafiken som ett vanligt 
trumbyte skulle innebära och de trafiksäkerhetsrisker som 
detta innebär. Dessa faktorer ökar i betydelse då trumman 
ligger under en hög vägbank, vilket medför mycket stora 
schakt och därmed lång tid, säger Morgan Gustafsson som 
arbetar som byggledare åt Trafikverket och har lång  
erfarenhet av renoveringar av vägtrummor.
 
Ny metod 
Infodring av trumman var inte heller självklart då den 
maximala diametern är 1,8 meter. Lösningen blev att göra 
en ifyllnad av formgjuten skumplast i överkant på den 
befintliga trumman, något som Railcare kom att kalla 
”Ägget-metoden”. Flödesarean minskar något, men  
infodringens glatta yta innebär en större flödeshastighet 
vid höga vattennivåer jämfört med betongen, vilket kom-
penserar areaminskningen. Det fanns även andra krav för 

att återställa miljön runt 
trumman. 
-När vi inventerat vilka trummor som måste åtgärdas 
skickas en ansökan till Länsstyrelsen. I svaren vi får  
tillbaka kan det ställas villkor på hur miljön ska återställas. 
I fallet Vasselhyttan ställdes krav på möjlighet av fiskvand-
ring och gynnsamma förutsättningar för vattenlevande 
organismer. 
 
Slutförande under sommaren 2019 
Under sommaren 2019 planeras projektet avslutas med 
de sista åtgärderna. I botten på infodringen ska ett geonät 
placeras. Det är en typ av armeringsnät av plast med hög 
draghållfasthet som används för att förstärka vägbankar. 
Nätet förankras i inloppet och stenar i fotbollsstorlek ska 
placeras i olika formationer som skapar oregelbundenhet 
för att tillåta fiskvandring. Ovanpå stenarna sätts sedan ett 
mjukare geonät som formar sig efter ytan för att slutligen 
fylldas på med grus och mindre stenar som även det ger en 
låsande effekt.  
-Vi är hittills mycket positiva av resultatet av den här 
försökstrumman. Lining-metoden minskar störningarna 
och de stora riskerna för trafiksäkerheten vid trumbyten, 
men det är även ett kostnadseffektivt alternativ och bra 
miljömässigt, avslutar Morgan. •

En större vägtrumma på väg 50 vid Vasselhyttan var i mycket  
dåligt skick och behov av åtgärder. Det berörda vattendraget  

bedömdes ha potential för biologisk mångfald och trumman var  
belägen i en djup dalgång. Det blev starten på ett testprojekt för 

Trafikverket tillsammans med Railcare för att renovera en trumma 
med infodring där det egentligen inte skulle kunna utföras. 

Lyckat test med "Ägget"
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Strategiskt avtal 
med Trafikverket
Under cirka ett års tid har Railcare fört en dialog 

med Trafikverket för att kunna möta kommande 
års behov av spårbyten. I februari nådde man fram 

till ett ramavtal som innebär att Railcare kommer att  
arbeta direkt under Trafikverket när avrop görs. Ramav-
talet är framtaget genom bådas intresse i frågan, för att 
kunna hinna med allt som är planerat i den Nationella 
planen. Målsättningen från Trafikverkets sida är att ligga 
minst ett år före när det kommer till förarbetena som 
Railcare sköter. Det innebär också att Railcare på ett 
bättre sätt kan planera sina resurser samt sprida ut dem 
jämnare under året. 

Nytt sätt att arbeta
-Avtalet är helt nytt, vilket gör att man inte riktigt vet vad 
som kommer hända under arbetets gång och det är ett helt 
nytt sätt att arbeta med kabelhantering vid spårbytena, 
säger Adam Sundin, vice verksamhetsansvarig Railcare 
AB. 
-För oss blir affärsmodellen mer stabil och vi kan även 
vara med och påverka mer själva, vilket vi inte har kunnat 
göra tidigare. •

Två Ballast Feeder System till Sverige

Railcare AB investerar i nya makadamvagnar av typen 
Ballast Feeder System. Ballast Feeder System är som 
bekant utvecklad av Railcare och i dagsläget finns en 

maskin i drift i Storbritannien. 
Det egna drivningssystemet garanterar en mer säker och 
exakt fordonsrörelse på spåret som tillsammans med 
det främre transportbandet ger en materialför-
delning med bättre precision.
-Vår strävan är att alltid ligga i fram-
kant och göra allt lite bättre, vilket 
resulterade att vi behövde 
utveckla vår maskin-
park, säger Jonny 
Granlund 

verksamhetsansvarig Railcare AB. Ballast Feeder System är 
även mer driftsäker än de tidigare vagnarna. Till en början 
kommer två Ballast Feeder att byggas, därefter får vi se hur 
behovet ser ut av fler. 

Maskinerna kommer att byggas i Railcares verk-
stad i Skelleftehamn med planerad 

leverans under våren 2019. •
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LNW är ett av Storbritanniens tre största banområden 
och Terrys avdelning har en budget på 200 miljoner 
pund för CP6 varav cirka 25 miljoner pund är öron-

märkta för renoveringar av växlar 
och korsningar vilket inkluderar 
ballastbyte.
 
Bra upplevelse
Terry har arbetat med Railcare och 
Railvac-maskinerna på projekt 
runt om i Liverpool området under 
2018. Han beskriver företaget som 
professionellt och Railvacs prestan-
da bra.
-Det har varit en god upplevelse och 
ett bra förhållande, Railcare har 
alltid mött de förväntade kraven.
 
Ett komplett paket 
Han förklarar att fördelarna med 
Railvac är maskinens produktivitet, 
att det inte finns något behov av att 
ta bort spåret vid ballastbyte och att 
det kommer som ett färdigt paket.
-Railvac-maskinen kommer till 
arbetsplatsen med egna erfarna operatörer, har bra teknik 
och inga dolda kostnader. 
Terry kommenterar även maskinens mångsidighet och 
fördelen att kunna arbeta med flera olika projekt.

-Den erbjuder olika lösningar som till exempel att utföra 
arbete även när trafiken är öppen på intilliggande spår, 
vilket i slutändan gynnar slutkunden, tågpassageraren.  

 
CP6 skapar möjligheter 
CP6 börjar i april 2019. I femårsplanen 
kommer Network Rail fokusera mer 
lokalt. Terry förklarar: 
-Det kommer att vara fördelaktigt  
eftersom det ger banområdena mer 
kontroll, vilket ger möjlighet till 
snabbare beslut, enkelhet och bättre 
samarbete.
Gällande planeringen för CP6 säger 
Terry:
-Den ser väldigt bra ut. CP6 har många 
utmaningar men mest möjligheter. 
Den största utmaningen är att trafiken 
ökar vilket gör att tillgången till spåren 
minskar. Det är viktigt att planera och 
förstå hela behovet, säkra arbetsresur-
serna och få tillgång till tider. I slutän-
dan kommer den stora investeringen 
i CP6 att ge oss en bra anläggning för 
framtiden. 

Terry fortsätter: 
-CP6 blir en spännande utmaning, där nyckeln är planering 
och samarbete. Vi vill att alla ska komma hem säkert varje 
dag så planeringen är högt prioriterad.

Terry Brown har arbetat på Network Rail i 28 år och har stor erfarenhet genom sina olika roller inom 
företaget. Han började som arbetare på spåret och har sedan fortsatt till sin nuvarande roll som  

Program Manager för produktionsavdelningen på LNW. 

Framtiden planerad 
på LNW
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Vill ha det bästa resultatet
LNW-området har flera stora projekt som planeras för 
Railvac under CP6 och Railcare kommer att fortsätta spela 
en viktig roll för att Network Rail ska nå sina mål. Som  
exempel nämner Terry att två Railvac-maskiner skulle 
skapa mindre störningar för tågoperatörer och passagerare 
när det kommer till stora projekt. 
-Vi vill inte ha den billigaste produkten, utan den som ger 
oss det bästa resultatet. Ballastbyte är en stor del av både 
CP6 och CP7 och ett bra tillfälle för Railcare att visa vad de 
kan.
 
Ljus framtid för järnvägen 
Railcares nya Ballast Feeder System ska användas på ett 
av LNW: s första jobb i CP6. Terry tror att kombinationen 
med Railvac och Ballast Feeder-systemet kommer att vara 

fördelaktigt:
-Jobbet slutförs snabbare, reducerar stillestånd, och ökar 
säkerheten tack vare färre maskiner och personer på 
spåret.
Terry är övertygad om att man med Railcares Spoil Hand-
ling System får ett komplett industriellt koncept som ger 
kortare tider i spåret och vara idealisk för dräneringspro-
jekt.
Framtiden för Network Rail ser ljus ut enligt Terry: 
-Vi kommer få en bättre järnväg, fler passagerare och fler 
tåg som går i tid. Tågprestanda är viktigt. Railcare har  
lösningen för att ge anläggningen den bästa livslängden. •

NETWORK RAIL SPÅROMRÅDEN
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I november 2018 presenterade Gym-
nastik- och Idrottshögskolan en stu-
die som visade att nästan hälften av alla 

svenskar som arbetar har så dålig kondition 
att det är farligt för hälsan. Att personalen är 
ett företags viktigaste resurs är ingen nyhet och 
på Railcare är hälsa och säkerhet för de anställda 
något som ligger högst på agendan.
 
I studien pekar man på att de senaste årtiondenas teknologiska ut-
veckling har gett oss större möjligheter att vara stillasittande via tv-tittande 
och andra skärmbundna aktiviteter. Förändringar i arbetslivet gör oss också mer 
stillasittande under stora delar av vår dag. Detta har inte så mycket påverkat i vil-
ken utsträckning vi motionerar eller tränar, men har kraftigt reducerat vår vardag-
liga aktivitet.
 
På Railcare initierades en utmaning för att motivera personal till mer rö-
relse. Den bestod i att under perioden första januari till sista mars 
registrera steg som i sin tur genererar lotter där man kan vinna 
fina priser. Med hjälp av stegräknare, som skickades till alla an-
ställda, kunde medarbetarna hålla kolla på sina steg varje dag.  
-Vi ville hitta något som alla kunde delta i och att uppmuntra den var-
dagliga rörelsen, till exempel ta trappen istället för hissen, säger Ulf 
Marklund, vice VD på Railcare Group. Viktigt för oss var också att 
påpeka att det inte var en tävling där den med flest steg vinner. Alla 
som registrerade steg hade chans att vinna ett pris i utlottningen, 
fortsätter Ulf.

Friskvård i fokus

En annan åtgärd för att främja hälsan var höjning av 
friskvårdsbidraget till till maxgränsen för att den ska 
vara skattefri. 
 
-Det är en självklarhet att vi som arbetsgivare ska bidra 
med så mycket vi kan för att främja personalens fysiska 
och psykiska hälsa. Det påverkar också i slutändan att vi 
kan arbeta säkert ute på våra jobb, säger Daniel Öholm, 
CEO på Railcare Group AB. •

RAILCARES PERSONAL OM UTMANINGEN

JOHAN LUNDMARK, RAILCARE AB
“För mig kom utmaningen som 
en ytterligare morot att gå ner i 
vikt. Ett bra initiativ av firman 
helt enkelt. Det behöver inte 
vara så märkvärdigt och jag tror 
att många med mig blev lite 
extra motionssugna”

SANNA LUNDGREN, RAILCARE GROUP
“För mig som har ett stilla-
sittande jobb, så har jag tack 
vare stegräknaren blivit mer 
medveten om hur lite jag går 
och hur mycket bättre man mår, 
sover o.s.v. när man får in daglig 
motion. Det har varit roligt att 
peppa varandra på jobbet och 
ta mer lunchpromenader än i 
vanliga fall”.
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Lokrenovering till VIDA

Vida är en global leverantör av förädlade produkter. 
Koncernen har cirka 1 050 anställda på arton  
produktionsanläggningar varav nio sågverk.  

Produktionen är i huvudsak inriktad på konstruktionsvir-
ke för en rad olika marknader. Industrierna är strategiskt 
belägna nära skogsägarna i Småland, Skåne och Västra 
Götaland. 
-Vi har de senaste åren kraftigt specialiserat de olika  
enheterna för att minska kostnaderna i en allt mer kon-
kurrensutsatt global marknad. Stora satsningar på logistik 
med bland annat egna tåg, egna distributionslager och 
försäljningskontor i en rad länder har också genomförts 
under de senaste åren, berättar Lars Dahl på VIDA.

På senhösten 2018 fick Railcare T:s lokverkstad i 
Långsele förtroende av sågverkskoncernen VIDA 
att renovera deras nyinköpta diesellok TMX 1024. 

Stora uppgraderingar
Vida ägde sedan 2005 ett eget lok och investerade i ytterli-
gare ett under 2018.
Loket var vid ankomst till Railcare T:s lokverkstad i  
Långsele relativt nedgånget och hade bristfälliga uppgifter 
kring tidigare revisioner och dess kondition var i mångt 
och mycket okänd. Railcare T:s uppgift blev därför att först 
och främst säkra driften av loket de närmsta åren framöver. 
Verkstaden fick även i uppdrag att renovera och förbättra 
ett flertal andra punkter. Projektet beräknas vara klart 
under våren 2019 och loket kommer då ha fått en underhål-
len drivlina och reviderade boggier, renoverade hytter, nytt 
24V-system, förbättrad komfortutrustning samt en exteriör 
uppgradering. •
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Säkerhetsvisioner
Vi arbetar säkert – eller inte alls.
Detta är Railcares säkerhetsvision när det gäller 
arbetsmiljö. Järnvägen är en farlig miljö för alla, inte 
minst för entreprenörer. När entreprenörer arbetar på 
järnvägen utförs det ofta i samband med regelbunden 
trafik. Därför är det av största vikt att alla regler och be-
stämmelser tillämpas. En av de viktigaste säkerhetsför-
delarna med Railvac är att den manuella hanteringen 
minskar, vilket kräver färre personer på arbetsplatsen.

Railcare kräver att alla anställda och underentrepre-
nörer alltid arbetar säkert, och att andra runt omkring 
dem arbetar säkert också. Detta inkluderar att följa 
säkerhetsplanen, alla platsspecifika procedurer och 
instruktioner. Railcare utbildar kontinuerligt alla an-
ställda och alltid verkställer sitt motto, vilket leder till 
mycket få incidenter och olyckor. •

Alla ska komma hem säkert varje dag
Network Rails säkerhetsvision säger:
”Oavsett vilken roll och vilken erfarenhet man har när 
man arbetar med Network Rail, finns det en säkerhets-
vision som vi alla måste dela. Alla har ett ansvar att 
bete sig säkert och ifrågasätta osäkra beteenden och 
missförhållanden när vi ser dem. Detta ligger till grund 
för vårt löfte att säkert transportera fler människor och 
varor där de måste vara i tid, varje gång.”
Järnvägen är den säkraste transportformen och 
Network Rail är fast besluten att behålla det så, inte 
bara för passagerare, utan även för de personer som 
arbetar på spåren. Natt och dag, bygger de ett säkert, 
pålitligt och effektivt nätverk. Att hålla järnvägssäker-
heten är en av Network Rails högsta prioriteringar.
Network Rail har satt upp tio grundregler, som består 
av de vanligaste orsakerna till skador på järnvägen. 
Reglerna är på plats för att hålla varje enskild person 
säker och får aldrig brytas. •

Nollvisionen
Nollvisionen är Trafikverkets ledstjärna; ingen ska ska-
das allvarligt eller dödas i trafiken. Den har förändrat 
trafiksäkerhetspolitiken, sättet att arbeta med trafiksä-
kerhet och slagit igenom internationellt.
Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör 
också en strategi för att forma ett säkert transport-
system. I Nollvisionen slås fast att det är oacceptabelt 
att trafiken kräver människoliv. Nollvisionen för väg 
och järnväg är de trafiksäkerhetsmål som Trafikverket 
arbetar för. Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisio-
nen utgår från att allt ska göras för att förhindra att 
människor dödas eller skadas allvarligt. 
Under 2012 tog Trafikverket ett beslut om att  
antalet personer som omkommer i järnvägssystemet 
ska halveras till år 2020. •
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I september 2018 var det återigen dags för en av de 
största transportmässorna, Innotrans i Berlin.  
Railcare var på plats med mässcontainern och  

mötte en strid ström av gamla och nya vänner. 

Innotrans är en av världens största transportmässor 
med över 3000 utställare från 61 länder som visade 
upp produkter och tjänster för branchen. Alternativa 
drivningssystem, batteri- och bränslecellsdrivna tåg 
och bussar var ett av huvudteman på årets mässa

När dammet hade lagt sig hade 160 000 besökt mässan 
under dess fyra varma dagar. 
-Vår monter hade en optimal placering mellan de  
större hallarna och spårområdet och vi fick besök från 
både gamla som potentiellt nya kunder, säger Jan Bill-
berg, verksamhetsansvarig på Railcare Export AB. •

Innotrans, Berlin

Infrastruktursatsningar i Norge

Sveriges nationella infrastrukturplan 2018–
2029, läs mer om det på sida 3, beskriver 
bland annat hur Sverige järnvägen ska rustats 

upp, moderniseras och byggas ut. Även Norge har 
liknande planer som presenterats i National Trans-
port Plan 2018–2029. Norges regering kommer att 
investera mer än 400 miljarder norska kronor i väg-
ar, järnvägar, kustinfrastruktur samt luftfart under 
perioden 2018–2029. I jämförelse med budgeten för 
2017 ökar därmed finansieringen med 37 procent de 
kommande åren. •

Ny servicehall för lok i Pitkäjärvi

Railcare T kör sedan hösten 2018 malm-
transporter åt Kaunis Iron mellan Kiruna 
och Narvik (läs mer om Kaunis Iron och  

gruvans transportkedja på sid. 4-5). Omlastning 
från lastbil sker vid omlastningsterminalen  
Pitkäjärvi, som ligger utanför Kiruna.
För att kunna hantera service och underhåll av de 
lok och vagnar som kör malmtransporterna har det 
byggts en servicehall i Pitkäjärvi. 
Anläggningen ägs av Kaunis Iron och hyrs ut till 
Railcare T och Kiruna Wagon.
-Att ha en varm hall vid terminalen är nödvändigt 
så att vi kan utföra service och underhåll på loken. 
Under vinterhalvåret är det också bra då vi kan tina 
upp loken från snö och is, säger Johan Hansén vice 
verksamhetsledare på Railcare T. •
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Order till Infranord

Railcare fick i januari 2019 en beställning från statliga 
järnvägsbolaget Infranord på fem stycken genera-
torvagnar, QAC. 

QAC-vagnarna ska driva makadamvagnar och en genera-
torvagn kommer att kunna kopplas mot upp till tio stycken 
makadamvagnar. 
-Vi är glada över detta samarbete med Infranord då de ger 
oss förtroendet att bygga generatorvagnar som uppfyller 

Infranords högt ställda krav på anpassning till dagens ar-
betsmiljö, säger Daniel Öholm, CEO på Railcare Group AB.
Vagnarna ska levereras med start under hösten 2019 och 
slutleverans sker under 2020.  
-Det unika i detta projekt är att vi designar och bygger en 
produkt som vi själva inte normalt använder i vår  
verksamhet, säger Jan Billberg, verksamhetsansvarig  
Railcare Export. •
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