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Högtryck i  
järnvägsindustrin

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

Det finns tusentals mil järnväg och tunnelbana runt 
om i världen. Med den enorma mängd människor och 
gods som transporteras dagligen runt om i världen för 
det hållbara samhälle som vi vill skapa, är nu järnvä-
gen i sin andra revolution. Det innebär att det skapas 
nya bansträckningar, men framför allt behöver den 
befintliga  järnvägen runt om i världen underhållas på 
ett kostnadseffektivt, säkert och hållbart sätt.

Under denna tid med Covid-19 pandemin så ställs det 
stora krav på företag och samhället. Järnvägen är en 
kritisk samhällsfunktion där vi gör allt vad vi kan för att 
hjälpa till att upprätta hålla dess funktion så att person 
och gods kan komma fram som det ska.

Vi ser en stor marknad för våra nya och ibland lite udda 
lösningar för att lösa problemen inom järnvägsunder-
håll. Railcares hjärta ligger i att utveckla bättre maski-
ner, bättre system, göra allt enklare och snabbare och 
under tiden vårda vår företagskultur ”Railcare-andan”. 
Vi har sedan starten av bolaget utvecklat en ledande 
teknik att gräva med vakuum, levererat snömaskiner 
som idag är utsedda av regeringen till strategiska ma-
skiner för Sverige, och snart byggt den första och störs-
ta batteridrivna underhållsmaskinen för järnvägen. Det 
är spännande och utvecklingen går fort fram.

På Railcare känner vi av att det är högt tryck i järn-
vägsindustrin. Vi hade under 2019 en god tillväxt och 
ser volymökningar hos våra kunder under många år 
framöver. Vi känner också av ett stort intresse från nya 
marknader, främst vad gäller maskinförsäljning.
Jag säger alltid att personalen är vår viktigaste resurs, 
för utan bra personal i alla led vore inte bolaget vad vi 
är idag. Ett lag där alla är lika värda och vi kämpar med 
varandra för att uppnå våra mål, men också ha roligt på 
vägen.

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 
dagliga arbete fokus på personal. Trevlig läsning.•

Byggandet av världens största batteridrivna 
spårfordon har pågått i Skelleftehamn och nu 
är det snart dags att lyfta på skynket och visa 

upp den. 

“...ljudnivåerna på MPV  
är betydligt gynnsammare  

än på en dieseldriven maskin.”

Bygget av den första och största

Det handlar om prototypen av den batteridrivna 
maskinen Multi Purpose Vehicle, MPV, som 
började byggas under hösten 2019 i Railcares 

maskinverkstad i Skelleftehamn. MPV:n kommer att 
vara utrustad med egendrift, vakuumpumpar, hydraulik 
och manöverhytter så att fordonet kan nyttjas som ett 
batteridrivet komplement till Railcares vakuumsuga-
re, snösmältare och även fungera som dragfordon för 
exempelvis makadamvagnar under spårarbete. Den 
största fördelen: minimalt med utsläpp.
-När det kommer till uppdrag för underjordsarbete och 
i stadskärnor med höga krav på säkerhet, arbetsmiljö 
och hög effektivitet, ser vi stor potential för utsläppsfria 
arbetsfordon i våra befintliga marknader och även möj-
ligheter att få uppdrag från nya kundkategorier”, säger 
Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.

Test av ljudnivåer
Samtidigt som fordonet byggs i Skelleftehamn utveck-
lar Epiroc systemen för att koppla ihop flera av deras 
batteripack för att få upp kapaciteten till MPV. Varje 
ST-batteripack består av ett antal sub-pack, som i sin tur 

Cell

Modul

Sub-pack

Pack

Grunden är lithium-jon 
battericeller på 4.2V

Den vätskekylda modulen 
består av 672 battericeller 
serikopplade till 100V 

8st moduler monteras ihop 
till ett inkapslat sub-pack och 
levererar spänning på 800V 

De slutliga ST14 batterpacket 
består av 4 Sub-pack.  

I MPV monteras 3 st ST14 
batteripack  

innehåller moduler med battericeller. 
Det har utförts initiala tester för att mäta ljudnivåer på 
vacuumsystemet, drivet av ett batteripack från Epiroc.

-Efter våra tester såg vi klart och tydligt att ljudnivåerna 
på MPV:n är betydligt gynnsammare än på en dieseldriven 
maskin, berättar Ulf Marklund, verksamhetsansvarig på 
Railcare Machine. 
Som det brukar vara med produktutveckling så ska mycket 
produceras och monteras och än så länge så följs tidspla-
nen: 
-Om allt går som vi tror så kan vi ha det första, och största, 
batteridrivna språbundna underhålls fordonet i produk-
tion redan efter sommaren, säger Ulf Marklund.•
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»Att Epiroc har börjat arbeta med andra OEM:er (Ori-
ginal Equipment Manufacture) kommer sig i att vi 
fokuserar mycket kring elektrifiering i vårt företag. 

Med eldriften blir det en helt annan teknik än med diesel 
och det kräver en helt annan kunskapsnivå. Epiroc har gjort 
den här resan under nästan 10 års tid och nu när vi skapar 
eldrift i stor skala så ser vi möjligheterna och behovet hos 
andra tillverkare, säger Erik Svedlund, Head of Marketing 
på Epiroc. 

Elektrifieringen hos Epirocs kunder är på en global skala 
och man kan se trenderna om man tittar på upphandling-
arna, där kraven på nollemission blir allt vanligare. Som 
tillverkare är omställningen komplicerad och kostsam, 
vilket gör samarbete mellan bolagen ännu viktigare.
-Vi tror på samarbeten och att accelerera elektrifieringen 
även hos andra. Det är bra för oss, andra företag, miljön 
samt arbetsmiljön för de som arbetar med och runt de här 

maskinerna. Vi måste gå mot nollemission och batterier 
är det mest kommersiellt gångbara sättet att göra denna 
omställning på. Det finns andra teknologier som är lovande, 
men som inte är mogna ur tekniskt perspektiv ännu, säger 
Erik och fortsätter. Det handlar inte heller om att elektrifie-
ra bara en maskin, utan det kräver en fullständig elektri-
fiering. Då måste vi jobba med modularitet och skalbarhet. 
Det vill säga system som passar olika typer och storlekar 
på maskiner, till exempel som på Railcares MPV. Railcare 
är först att utveckla arbetsmaskiner med batteri i den här 
storleksklassen. Vi pratar riktigt stora batterier, med höga 
effekter som man plockar ur för att driva MPV:n. 

Epiroc+Northvolt+Railcare = Grön framtid
Northvolt, en av de viktiga nycklarna i omställningen 
till fossilfritt, bygger just nu i Skellefteå en av de största 
batterifabrikerna i Europa. Erik utvecklar hur synergierna 
mellan företagen kan hjälpa oss nå en hållbar framtid: 
-En sak man pratar om är klimatpåverkan som finns i bat-
terierna. Northvolt kommer driva sin fabrik med förnybar 
energi, vilket gör att man får bort 80 procent av klimatpå-
verkan på batterierna. Northvolt kommer därmed tillverka 
världens grönaste batterier, men det som är kvar i proces-
sen är råmaterialet från gruvorna och det är där Epiroc gör 

skillnad. När vi ställer om våra gruvmaskiner till batterdrift 
med världens grönaste batterier från Northvolt, då bidrar 
det till att råmaterialet blir ännu grönare. Det finns en teo-
retisk chans att i framtiden kunna tillverka batterier helt 
utan klimatpåverkan. 
Tack vare samarbetet mellan Railcare, Epiroc och North-
volt, utvecklar och producerar inte bara Railcare världens 
första och största emissionsfria arbetsfordon för järnvägen, 
utan MPV:n har även världens grönaste batterier som gör 
järnvägsunderhållet ännu grönare. • 

“Railcare är först med att  
utveckla arbetsmaskiner  

med batteri i den här 
storleksklassen.”

Samarbete mot en grönare framtid
Railcarenytt har pratat med Erik Svedlund, Head of Marketing på Epiroc, för att se hur samarbetet 

mellan bolagen fortgår kring produktionen av MPV:n. 

Erik Svedlund, Epiroc

Skiss över Northvolt Ett, Skellefteå
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Alla företag har någon form av företagskultur, även om de 
själva inte är medvetna om det. Avsaknaden av en medve-
ten företagskultur bli så småningom också en typ av kultur. 
Det som är utmärkande för framgångsrika företagskulturer 
är att det finns en tydlighet kring vilka värderingar som styr 
företaget och en tydlig vision som visar alla i företaget vad 
målet är och hur företaget ska uppnå det. 
-Vi jobbar hela tiden med frågan om att bibehålla och stärka 
vår kultur samtidigt som vi växer och det är självklart en 
utmaning. Kulturen är en färskvara så den är alltid på 
tapeten, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group. Något vi 
medvetet gör, är att hålla våra verksamheter i relativt små 
bolag för att kunna hålla en familjär känsla. 

Hög trivsel hos personalen
Företagskulturen är avgörande för välmående medarbeta-
re, framgång och resultat.
-Vi gjorde en medarbetarundersökning och fick bra betyg 
rakt över och en hög svarsfrekvens, så vi uppfattar trivseln 
hos Railcare-personalen som hög, säger Daniel. Det är 
något vi märker när vi pratar med våra kunder också. Vi 
får ofta höra att vår personal är arbetsvilliga, duktiga och 
trevliga.
Ulf Marklund, vice VD Railcare Group och grundare av 
bolaget, fyller i:
-En stark del i kulturen är att vara lösningsfokuserad och 
självständig. Det ligger tillbaka i tiden då det från början 
inte fanns arbetsledare eller projektledare på maskinerna. 

De första  åren var operatörerna ansiktet mot kund. Idag 
är projekten större och vi har arbetsledare som är där och 
hjälper då det är fler maskiner inblandade, men i slutändan 
är det operatörerna på maskinerna eller lokförarna som 
fortfarande är vårt ansikte utåt.

Ledarna är kulturbärare
Medarbetarnas motivation och engagemang avgörs inte 
enbart av företagens ekonomiska mål, utan en stor del beror 
även på vilken typ av ledarskap företaget har. 
-Är du ledare blir du också kulturbärare, och ledarskapet 
bygger på våra grundvärderingar för att kunna få din grupp 
framåt, säger Ulf. Det handlar helt enkelt om beteende. 
Ärlighet, ödmjukhet och sunt förnuft är såna ord som är 
otroligt viktiga för att ta vår kultur framåt och du klarar dig 
väldigt långt om du har de egenskaperna.
-När jag är ute och presenterar bolaget brukar jag säga att 
maskinerna är inte bättre än den som kör. Samma sak gäller 
för ett företag, det blir inte bättre än dom som leder det, 
avslutar Daniel. • 

Att behålla en god företagskultur

• att tänka på säkerhet på 
arbetsplatsen.

• att vara lösningsinriktad och 
skapa värden för kunder, 
leverantörer, kollegor och 
därmed företaget som helhet 

• att kontinuerligt utveckla 
både sin egen och andras 
kompetens, 

• att ta ansvar, hålla vad man 
lovat och behandla alla 
människor lika och med  
respekt

Railcares
värderingar:

Företagskultur är något som det ofta pratas om både på små och stora företag och Railcare är inget 
undantag. Om företag har en god kultur kommer utmaningen att behålla den, särskilt när man växer 

och expanderar verksamheten. 

Daniel Öholm och Ulf Marklund
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Starten 
av Lining

Benni började arbeta på järnvägen 1979. Efter 20 år på 
Banverket Produktion runt hemtrakterna i Lycksele 
ville han komma ut lite mer och fortsatte sin karriär 

på Banverket Projektering.
-När Umeå godsbangård skulle börja byggas 2009, kände 
jag att jag ville något ytterligare, så jag startade eget. Jag 
arbetade med det mesta runt järnvägen, som till exempel 
byggledare, besiktningsman och tillståndskontrollant. 
Idag är han med sitt bolag Wingerlis en del av företagsklus-
tret Progressu, som erbjuder tjänster inom projekt- och 
byggledning och har ramavtal med Trafikverket.

Nya metoder för trumrenovering
Benni har arbetat med övervägande ban, spår, växlar, men 
också mycket mark och dränering och berättar om de 
metoder som användes för att rusta upp trummor under 
järnvägen.
-Vanligast var betongtätningar. Man formsatte och fyllde 
fogarna med betong, rev formen sen var den tätad. Det såg 
bra ut och fungerade, men det var ingen vidare arbetsmiljö 
att vara därinne och krypa i trånga trummor och förhållan-
devis dyrt.
På ett spårbyte utanför Vännäs 2002 träffade Benni, i sin 
roll som byggledare, några arbetare från Vilhelmina som 
grävde ur en trumma och skulle just göra en betongtätning.
-De hade inte ett roligt jobb och frågade mig om jag hört 
talas om att man kan infodra trummor med glasfiber som 
de gjorde i Vilhelmina.
Det väckte Bennis nyfikenhet och tog det vidare till projekt-
kontoret och Per Lindmark som alltid var intresserad av 
nya innovativa metoder. 

Demo av InPipe
Kontakt etablerades med Inpipe i Vilhelmina vars  
dåvarande VD Olle Karlsson även bjöd in Ulf Marklund från 
Railcare. Studiebesöket på Inpipe resulterade i en test-
trumma utanför Vindeln 2002 och alla var imponerade av 
infodringen.
-Ulf Marklund stack ut hakan och sa att Railcare kan göra 
det där för halva priset. Vi behöver inget tågstopp, vi behö-
ver inga disp-tider, vi sköter allt. Resten är historia.
Sedan dess har det rullat på med över tusen infodringar på 
järnvägen, större trummor och än så länge har Benni inte 
sett någon nackdel med metoden:
-De första trummorna kan ha fått en annan ton i färgen, 
men du ser absolut inte något som du oroar dig för. En stor 
fördel med lining-metoden är förlängningen. Det är bara 
att bestämma hur mycket längre du behöver på varje sida, 
för eventuella framtida höjningar av banan. Förut var det 
ganska omfattande att förlänga trummor samt att risken 
för inras just i skarven alltid finns kvar.
Att installationen sker med hjälp av bandvagn är också 
positivt. Bandvagnarna har hög framkomlighet och kan 
skonsamt och säkert ta sig fram i terrängen utan att störa 
tågtrafiken. 
Den där första demo-trumman som gjordes har Benni 
också bra koll på: 
-Jag tittar ofta till den när jag kör förbi Vindeln, då den är så 
nära 363:an, så man kan inte undgå att se den. •

Idag ser vi en volymökning som vi måste få upp farten 
kring och ta höjd för. Det var i och med det som vi  
konstaterade att vi behövde ett ramavtal för ballastsug-

ning och det resulterade i ramavtalet som Trafikverket idag 
har tillsammans med Railcare, säger Anders. Vi behövde ha 
en flexibilitet i framdriften av de här projekten och en na-
tionell samordning med de resurser som fanns tillgängliga. 
Där skapade vi en direktrelation med leverantören istället 
för att köpa tjänsten som en del av spårbytespaketet. Om vi 
hade fortsatt som förut, hade vi nog kört i diket tror jag och 
de resurser som finns tillgängliga hade inte räckt till. 
 
En bra dialog
När man tittar på hur Trafikverket driver sina projekt fram-
åt gällande spårbyten, ser Anders att vissa saker fungerar 
bra och andra saker mindre bra. Det kan vara allt från att 
projektet får dåligt med tider och det blir bråttom eller det 
blir dyrt. Nyckeln ligger i att skapa bättre kunskapsunder-
lag tidigare och här passar kabelhanteringen väl in. 
-Det kan finnas olika skäl till att vi måste göra någonting 
för att det ska flyta på bättre, säkrare eller att vi får mer för 
pengarna. Vi på Trafikverket har märkt skillnad efter att vi 
ingick ramavtalet, säger Anders. Vi har fått en samarbets-
partner som hjälper oss att driva projektet framåt och är 
lösningsorienterade. Det är olika projekt som gör avrop på 
maskinerna och den generella uppfattningen är att man 
får mycket snabbt och bra stöd från Railcare och en bra 
dialog direkt. Trafikverket har många avtal, men detta avtal 
sticker ut på ett positivt sätt, anser jag. Sedan finns det så-
klart alltid förbättrings- och utvecklingspotential gällande 
avtalets utformning samt hur vi arbetar idag. En sådan 
förbättring handlar om planering. På en del sträckor är 
markförhållandena svåra och ibland är sänkningsbehoven 
större än förväntat. Då kan produktionen gå långsammare 
än planerat. Vi ser nu över om kabellokalisering kan ske 

två år innan sänkningen, vilket ger oss tidigare kunskap om 
förutsättningarna och då kan planera kostnader och tider i 
spår rätt.
 
Batteridrift intressant
Anders tror att denna typ av avtal, baserat på hur markna-
den ser ut och hur Trafikverket upphandlar idag, är en bra 
lösning för framtiden. Avtalet ger båda parter en stabilitet i 
sin planering och skapar förutsättningar för investeringar. 
Railcares utveckling av batteridrift tycker Anders också är 
intressant:
-Vi hoppas att vi kan få in den typen av maskiner i vår 
verksamhet där det är känsligt för emissioner eller buller 
av olika sort. Det är en god sak med eldrift, men det måste 
finnas en volym och vi hoppas att vi kan bli en sådan kund 
och då kan vi använda det här avtalet som en bas för det, 
avslutar Anders. •

Anders Boëthius, inköpsstrateg på Trafikverket, arbetar med inköp på Trafikverket med fokus på järn-
vägsentreprenad och tillhörande material, maskiner och bemanningsfrågor. Anders var med och tog 

fram ramavtalet för ballastsugning som Trafikverket avropar för kabelhantering. 

Framtidens avtal 
med fokus för att lösa problem

Med över 40 år inom järnvägen kan man lugnt 
kalla honom för en veteran inom branschen. 

Benni Wingerli har varit med om mycket, bland 
annat när lining-metoden gjorde intåg. »

Anders Boëthius
Foto: Trafikverket

Augusti 2003. Banverkets dåvarande chef Region Norr Jan Hertig, 
projektledare Per Lindmark samt Jonny Granlund (nu Railcare) vid 
ett studiebesök strax norr Vindeln.
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NEVILLE HILL
PROJEKT 16435-6

WOLVERHAMPTON
PROJEKT 17655-9

PROJEKT i STORBRITANNIEN 
JULEN 2019

Under julhelgen 2019 hade Railcare flera maskiner som kördes på tre olika projekt i Storbritannien. 
Det övergripande arbetet på samtliga projekt var att frilägga växlar och delar av spåret till 300 mm 
slipers underkant. Därefter installerades så kallad geotextil för att förstärka och packa ballastlagret.  

Slutligen återfylldes med ny ballast och överlämnades till maskinen som justerade rälsen i läge.

ARBETSPLATSEN
Arbetsplatsen var belägen på både upp- och nedspår vid 
Stour Lines tågstation. 

UPPGIFTEN
Projektet var ett planerat 60-timmar ”back-to-back” skift 
med två Railvac-maskiner och Ballast Feeder System under 
en 72 timmars julblockad där arbetena avslutades enligt 
plan.

ARBETSPLATSEN
Arbetsplatsen var belägen på Down Hull Main Line nära 
Neville Hill tågunderhållsdepån i Leeds. 

UPPGIFTEN
Projektet var ett 36-timmars ”back-to-back” skift med en 
Railvac-maskin under en 52 timmars blockad. Jobbet kunde 
slutföras enligt plan och präglades av hög produktionsnivå 
och god projektplanering.

KUNDENS UTLÅTANDE
Dave Womack - Network Rail Works Delivery Manager:
"Nu när dammet lagt sig efter julprojektet och vi har gått 
in i nya projekt ville jag ta ett ögonblick för att tacka alla 
inblandade i att framgångsrikt leverera både Neville Hill och 
Heaton Lodge South. Två tuffa projekt levererade till en hög 
standard. Återigen fantastiskt teamarbete och samarbete 
mellan alla entreprenörer och Network Rail."

SHEFFIELD STATION
PROJEKT 1483-6

ARBETSPLATSEN
Dessa arbetsplatser var belägna cirka 200 meter längs platt-
formarna 2 och 8 på Sheffield tågstation.

UPPGIFTEN
Arbetet utfördes av två Railvac-maskiner och Railcare 
Ballast Feeder System under ett 24 timmar lång ”back-
to-back” skift. Arbetet var mindre komplext än andra och 
kunde avslutas inom den planerade tiden.
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Maskinpark med hög  
kapacitet för snöröjning 
Railcare erbjuder mekaniserad snöröjning med egenutvecklade maskiner, där SR 700, världens  

största snösmältare, SR 300, SR 200 samt SR 100 ingår i maskinparken.  
Med flera alternativ för snöröjning finns det många fördelar att just använda Railcares maskiner.

Med modellerna SR 100, 300 samt 700 försvinner 
problemet med snön helt och hållet eftersom de 
smälter snön till vatten. Detta innebär att man i 

ett senare skede inte behöver använda andra maskiner eller 
fordon till att forsla bort snön där den börjar vara i vägen 
och hindra tågtrafik eller andra verksamheter på järnvägen. 
Snöröjningsmaskinerna har även mycket hög kapacitet, 
vilket underlättar för kunden då avstängning av järnvägs-
spåren endast behöver ske en kortare tid under natten. 
-Railcares SR 700 har hög kapacitet och den tar även gång-

banor, så den är fantastiskt bra att ha på växlingsbangårdar, 
som till exempel Hagalund och Hallsberg. SR 700 har gjort 
mycket nytta i Hallsberg under några år och på senare tid 
har vi den även i Hagalund, där den planeras att användas 
vid kraftiga snöfall, säger Adam Sundin, Verksamhetsansva-
rig Railcare AB. Vidare kan SR 300, om den får arbeta helt 
obehindrat, röja cirka 100 växlar på en natt på Stockholms 
centralstation. Som ett komplement finns sedan SR 100, 
den är mycket bra på att hantera fordonsis, något som är ett 
stort problem då isen kan fastna i växlar och växeltungor. 

Railcares snösmältare SR-700 har en kapaci-
tet att smälta över 700 m3 snö per timme. 
Det är inte ovanligt att Railcare under snörika 
dagar röjer 3000 m3 snö med SR 700 per 
skift.

Detta innebär att SR 700 ersätter 100 lastbilar 
som hämtar och transporterar bort snön.

3000m3

=
100 st 

Inom järnvägsbranschen fortlöper arbetet varje dag, 
året om och det innefattar även storhelger såsom 
julhelgen. Emma Ivarsson är lokförare hos Railcare 

och just nu arbetar hon med transporterna för Kaunis 
Iron. Emma arbetade under julen 2019 och berättar hur 
det är att arbeta med något som är mycket viktigt för att 
Sveriges transporter ska nå fram i tid, men kan påverka 
familjelivet.
-Egentligen är det en jobbdag som alla andra och jobbet 
skiljer ju sig inte nämnvärt, om det inte blir strul med 
transporter och flyg eftersom många andra är lediga, 
säger Emma. 
I vanliga fall så flyger Emma till och från Kiruna på 
arbetsperioderna, med tanke på att hon bor 90 mil från 
arbetet. Under julen gick det dock inte några flyg, så hon 
fick helt enkelt köra bil hela vägen hem till Offerdal. 

Julfirande ändå
-Man ser väl aldrig riktigt fram emot att arbeta julhel-
gen, men har man jobbat som lokförare i snart 10 år, är 
både man själv och familjen van vid ens arbetssituation. 
Som jag brukar säga: är man inte nöjd så finns det ju 
andra jobb, fortsätter Emma. Jag lever själv, så jag har 

ingen direkt familj som blir påverkad av att jag arbetar 
under julhelgen, men jag har syskonbarn som nog skulle 
vilja att jag var hemma på julen. 

Emma förstår att det kan bli besvärligt om man har 
familj som inte uppskattar denna typ av arbete som kan 
innebära mycket övertid och tid hemifrån: 
-Man märker en tendens, när det kommer till en själv 
och vännerna inom branschen, att man hamnar med en 
viss typ av människor, säger Emma och avslutar:
-Arbetet under den här julen gick jättebra och Railcare 
hade beställt in julmat, julgodis och sådant där som hör 
julen till. • 

Udda 
arbetstider 
på spåret 

“...man hamnar 
med en viss typ av 

människor...”

För många är julen en tid som man tillbringar 
hemma med familjen. Många verksamheter 
tar dock aldrig paus och därför är det tur att 

det finns hjältar som kan jobba.
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Roger beskriver sig som en helt vanlig tokig kille 
som fyller 65 i år. Han kommer från Östersund 
och efter ha bott i Knivsta hamnade i han i Skel-

leftehamn via militärtjänsten, då han tjänstgjorde på 
isbrytare. Där träffade han sin dåvarande fru och blev 
kvar.
-Jag jobbade kort på Siporex, där Railcare har sitt hu-
vudkontor idag, och sedan blev det tolv år ute på Rönn-
skärsverken. Där kom jag i kontakt med och anställdes 
på Rivteknik som Ulf Marklund hade då.
Fyra år senare såldes bolaget och Roger fick sluta på 
grund av arbetsbrist. Under tiden hade Ulf Marklund 
och Leif Dahlqvist startat upp Railcare, då under nam-
net Railvac, som arbetade med vacuummaskiner för 
järnvägen.
-Helt plötsligt sprang jag på Ulf i Skelleftehamn och han 
frågade om jag var intresserad att börja arbeta hos dom. 
Det var den 14 april 1994 och jag började dagen därpå.

Roger Kristoffersson har arbetat på Railcare i 
26 år och ser fortfarande glädjen i jobbet och 
arbetskamraterna. Han var den förste opera-
tören att anställas och Railcarenytt har träffat 

honom för höra hans historia.

Olika arbetsperioder
När jag träffar Roger är det en torsdagsafton i övernatt-
ningshuset på Lidingö. Där bor operatörer och lokförare 
som jobbar på snöjouren. Jag frågar om hur det har varit 
att arbeta i långa perioder och om det alltid sett lika ut:
-Nej, från början så jobbade vi ju i stort sett varje dag, så 
fick man smyga in någon ledighet. Sedan blev det jobba 
14 dagar och ledig 7, och det trivdes jag mycket med. 
Det har sedan varit lite olika varianter och försök, men 
hamnade till slut i 10 dagar arbete och 10 dagar ledigt. 
Roger fortsätter:
-Vi var några som förordade 14/7 och som blev mer eller 
mindre intvingade till det nya, men idag vill jag inte 
byta bort det. Jag trivs väldigt bra med det nu. De där 10 
dagarna går fort. 

Som en andra familj
Vad är det som har hållit dig kvar alla åren?
-Jag tycker det fortfarande är lika jäkla barnsligt roligt, 
även om det är i princip samma typ av jobb var man än 
kommer, så är det lika roligt ändå. Jag trivs att jobba ute, 
trivs att vara bland folk och det här är som min andra 
familj. Det är ju lite synd att säga så här med tanke på att 
jag har familj hemma, men då det har gått 5-6 dagar in 
på ledigheten så börjar man känna att ”är det inte dags 
snart igen”. 
Roger bor sedan 2001 i Örebro, och trots att han nått 
åldern, så är pension ingenting att tala om:
-Nej så långt fram ser jag inte. Så länge kroppen håller 
kör jag på och tydligen gör jag något rätt eftersom jag får 
vara kvar. •

Omstruktureringar för att 
möta ökad efterfrågan

Strukturen hade under en tid setts över och det togs 
fram ett sätt att renodla bolagen.
-Framöver kommer det vara ett högt tryck på markna-

den för alla enheter och det här är ett steg i att renodla bola-
gen och fokusera på produktion, säger Jonny Granlund som 
har den övergripande rollen som affärsområdesansvarig 
i Skandinavien. Med sig har han ett  administrations- och 
säkerhetsteam. Detta ger en samordnad ledning för bolagen 
när det gäller till exempel säkerhetsstyrning, tillstånd, 
utbildningar med mera.

Export blir till Machine
En av de större förändringarna var att Railcare Export bytte 
namn till Machine och tog maskin- och vagnverkstäderna i 
Skelleftehamn samt innovation & designavdelningen under 

sina vingar. Tobias Lindgren från Railcare Lining går in på 
halv tid och stöttar Jan Billberg med sälj och marknad på 
Railcare Machine. Ulf Marklund tar rollen som verksam-
hetsansvarig.
-Vi gjorde detta nu för att vi känner en ökad efterfrågan 
på maskinförsäljning och att vi är mogna att satsa mer där 
kunderna finns, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group. 

Lokverkstaden som eget bolag
Även i Långsele bröts lokverkstaden loss till ett eget bolag 
och ligger strukturellt under Railcare T, och bolaget fick 
heta just Railcare Lokverkstad. Verksamhetsansvarig blev 
Patrik Söderholm som har arbetat i ledningen i Långsele 
under flera år.

Sommaren 2019 presenterade ledningen för Railcare en plan på omstruktureringar inom koncernen. 
Anledningarna var bland annat för att samordna ledning och säkerhetsstyrning men också för att 

möta en ökad efterfrågan på maskinförsäljning.

Railcare tecknade under senhösten 2019 ett avtal att för-
värva elbolaget Elpro i Skellefteå AB.
-Railcare vill säkra sin elkompetens både i dagsläget och 
för en framtida expansion inom affärsområdet Maskin-
försäljning. Elpro har de senaste åren haft hälften av sin 
personalstyrka hos Railcare i verkstaden i Skelleftehamn 
och under våren 2020 kommer dom flytta över till oss med 
personal, kontor, lager och verkstad, säger Daniel Öholm, 
CEO Railcare Group AB.
-Då vi känner personalen väl, de har arbetat åt oss i många 
år, så är det roligt att hälsa det nya bolaget med personal 
välkomna till Railcare.

Stärker upp med elkompetens

1996. Roger på verkstaden i Skelleftehamn

2020. Övernattningshuset på Lidingö

Still
going 

strong! 

Gänget från Elpro
Fr.v: Kurt Boström, Ronny Lundgren, Pär Nyström,  

Albin Lindberg, Daniel Nyström
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Prisbelönt författare
Stina föddes 1983 och växte upp på Norrböle i Skel-

lefteå tillsammans med syskonen Daniel och Jenny. 
Hon gick gymnasiet på Anderstorpskolan och flyttade 

sedan till Stockholm där hon utbildade sig på journalistut-
bildningen på Södertörn. Det var också där hon träffade sin 
amerikanska man och flyttlasset gick till Denver redan som 
22 åring.
- Jag hann aldrig gå klart journalistutbildningen innan jag 
åkte till USA. Här tog jag kandidatexamen i historia på uni-
versitet i Colorado för att kunna börja läsa juridik.

In på skrivandet
Att bli författare har varit en självklarhet för Stina ända 
sedan barnsben:
-Ja skrivandet har alltid funnits. Jag sa redan i första klass 
att jag ville bli författare och på leksaksaffären så var det 
alltid anteckningsblock jag ville köpa. Jag har skrivit och 
klottrat i block så länge jag kan minnas.
Vi återgår till att prata om studierna i USA och vad som var 
målet med just juridikutbildningen:
-Jag försökte alltid planera min yrkesväg så att det antingen 
skulle ge inspiration eller på något sätt gynna skrivandet. 
Jag tänkte att en karriär inom juridiken skulle ge mig stoff 
till historier, men där var jag helt ute och cyklade. Jag hopp-
ade av utbildningen och mådde jättedåligt. Då satte jag mig 

bara och började skriva, och min man sa: Skriv en bok, det 
är ju det du vill. 
Sagt och gjort. Stina tog ströjobb och skrev både på jobbet 
och hemma.

Ett speciellt manus
När Stina väl bestämde sig för att skriva en bok så skrev hon 
många olika manus:
-Jag var ofta jätteinspirerad i början, men sen tyckte jag 
att det inte höll hela vägen och övergav idén. Det handlade 
egentligen mycket om att hitta min egen röst. Jag övergav 
mycket för jag tyckte att det inte höll måttet rent litterärt 
och språkmässigt. Det tog ganska lång tid innan jag hade 
något som jag var nöjd med och som jag skickade till flera 
förlag. Ingen nappade, men jag fick några personliga utlå-
tanden som sporrade mig att fortsätta.
Under studietiden hade Stina sett en dokumentär om  
Highway 16 i Kanada, vägen där ett stort antal kvinnor 
försvunnit under decennier:
- Jag tänkte mycket på det där med försvinnande längs en 
väg och de anhörigas sorg när de aldrig får veta vad som 
har hänt. Dessa tankar hade legat i bakhuvudet länge och 
när jag äntligen började skriva Silvervägen kom det mycket 
snabbt, just Lelle och vägen. Det var något speciellt med 
manuset och jag kände tidigt att det här kan bli någonting.

Hyllad debut
Reaktionerna på Silvervägen lät sig inte väntas. 
Nomineringarna haglade och Silvervägen vin-
ner Årets bästa kriminalroman, Årets bok och 
Glasnyckeln.
- Jag var först rädd att ingen skulle läsa boken. 
Men när nomineringarna och priserna kom, 
blev det en annan oro att nästa bok skulle göra 
folk besvikna eller att den inte skulle nå upp till 
samma resultat som Silvervägen. Responsen 
har varit fantastiskt och jag tänker att sådant 
här gensvar får man nästan aldrig för sin bok. 
Om det inte händer igen, så har jag i alla fall 
upplevt det en gång. Det får man ju vara glad 
för. 

Filmatisering och kommande bok
Succéböcker brukar i regel kunna följas upp 
med filmatiseringar och på frågan om det säger 
Stina:
-Filmrättigheterna har sålts till Bautafilm, sam-
ma bolag som medproducerade filmen Same-
blod och det känns väldigt spännande!
Våren 2020 släpps hennes andra bok,  
Ödesmark och Stina berättar lite om den:
- Det är en fristående bok med helt nya karak-
tärer, men jag tror att folk kommer känna igen 
sig ändå. Den utspelar sig i en liten by utanför 
Arvidsjaur och handlar om en familj som är lite 
udda, lite eljest. Det är också en spänningsro-
man, så jag dyker ner i mörkret på nytt.•

Stina Jackson

Foto: Stefan Tell
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Referensprojekt 
för framtiden

Lokverkstaden i Långsele är strategiskt belägen vid norra stambanan och där har Railcare  
14 anpassade spår där personalen utför såväl lätt som tungt underhåll. 

Under slutet av 2019 och början av 2020 har  
Railcare börjat arbeta med några intressanta och 
roliga projekt. Bland annat har bolaget påbörjat 

en miljöanpassning i form av ett motorbyte för att upp-
fylla dagens emissionskrav åt Railway Broker. I samband 
med motorbytet uppgraderades även maskinens belys-
ning för bättre arbetsmiljö och det lackerades också i ny 
färgsättning. 
-Det är Infranord som kommer hyra denna maskin, så vi 
ser projektet som ett referensobjekt och hoppas att detta 
ska ge ringar på vattnet då Infranord står inför ett större 
antal motorbyten inom de närmsta åren, säger Patrik 
Söderholm, Verksamhetsansvarig Railcare Lokverstad. 

Ny loktyp i Sverige
Railcare Lokverkstad har även fått förtroende av Nordic 
Re-Finance att installera ATC2 på tre stycken större 
diesellok som de köpt från DSB i Danmark. ATC2 är ett 
säkerhetssystem för järnväg och järnvägsfordon som 
övervakar så att den tillåtna hastigheten inte överskrids 
eller att en stoppsignal inte passeras. 
Projektet omfattar ritningsunderlag, kabelförläggning, 
inkoppling och driftsättning samt även administration av 
godkännandeprocess gentemot Transportstyrelsen.
Utöver ovanstående ska också samtliga lok lackeras samt 
även viss uppgradering av förarmiljön.
TME som blir det Svenska litterat för loktypen är en ny 
loktyp i Sverige, storleksmässigt motsvarar de ett TMZ-
lok i dragkraft. • 

Railcare Lokverkstad

1000 transporter för Kaunis Iron
Hösten 2018 startade järnmalmstransporterna för 
Kaunis Iron mellan Kiruna och Narvik. Transpor-
terna har flutit på utan större besvär och i slutet 

av april gick transport nr 1000.

-Vi är mycket nöjda med vårt första hela verksamhetsår. Vi 
har överträffat våra mål och sysselsätter nästan 400 perso-
ner vilket givetvis är glädjande. Det ger oss en rejäl  
grundsten i vår ambition att bygga en långsiktigt hållbar 
gruvverksamhet i Pajala, säger Klas Dagertun i ett press-
meddelande på deras hemsida. Klas Dagertun efterträdde 
Per-Erik Lindvall som VD för Kaunis Iron i september 2019.

Ny platschef för Railcare T
I slutet av mars blev Tim Björkman Haraldsson ny platschef 
för Railcare T:s verksamhet vid omlastningsterminalen i 
Pitkäjärvi. 
Tim internrekryterades och har tidigare både kört transpor-
ter mellan Kiruna och Narvik och även varit instruktör på på 
TRAXX-loken. 
-Vad vore livet utan utmaningar. Det känns väldigt spännan-
de att Jonny Granlund och Railcare ger mig förtroendet som 
platschef, säger Tim. • Tim Björkman Haraldsson

Peter Granholm, Railcare Lokverkstad utför motorbyte

Nordic Re-Finance nya TME lok
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Railcare T har under 2019 arbetat hårt för kommande 
spårbyten som kommer ta fart 2020. Det här året 
kommer Railcare vara delaktig under spårbyten åt 

Infrakraft, Infraservice och NRC Group. 
-Det är positivt med de många spårbytena för 2020 och att 
planeringen är klar så här tidigt. Sedan får vi in  
förfrågningar fortlöpande, säger Johan Hansén, verksam-
hetsansvarig Railcare T.

Nytt planeringssystem
En stor utmaning för Railcares transportavdelning är att se 
till att det finns personal för alla planerade projekt och skift 
då trycket är högre än vanligt för de kommande projekten. 
Railcare har under våren implementerat ett egenutvecklat 
system för personal- och maskinplanering som ger en bra 
överblick för både projektledning och personal. 
-Något som också ger energi till vårt team inför de kom-

mande spårbytena är att det är fantastiskt roligt med de 
samarbeten vi har tillsammans med våra branschkollegor. 

Infrakraft som är en ny spelare på marknaden gjorde ett 
jättebra projekt under 2019, mellan Flen-Eskilstuna. De är 
en mycket bra samarbetspartner och är professionella i sitt 
arbete, avslutar Johan. •

Railcare erbjuder sina kunder specialtransporter med lok, vagnar och personal. En specialitet är 
entreprenad- och projekttransporter under spårbyten och inför sommaren 2020 så ligger många utav 

planerna klara.  

Många spårbyten i 
planerna för 2020

“Dom är en mycket bra  
samarbetspartner och  

är professionella  
i sitt arbete.”

Denna gång, nummer fyra i ordningen, blev det ett 
färre antal som togs in i utbildningen. Det blev i 
slutändan fem stycken som fick utbildning och 

praktik ute på maskiner i Sverige och Storbritannien. 
-Då vi känner av en ökad efterfrågan på båda våra  
hemmamarknader så behöver vi se till att vi har den opera-
tiva personalen, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group 
AB och verksamhetsansvarig i Storbritannien.

Unikt för Storbritannien
I samband med den nya akademin utbildades även ett 
antal av Railcares underentreprenörer i Storbritannien för 
att kunna arbeta med Railvac-maskinerna. Anledningen är 
att kunna ha personal nära till hands för att hjälpa till vid 
produktionstoppar i landet. 
-Det är unikt och första gången vi har engelsk personal på 
maskinerna, säger Daniel. •

Railcare Academy 4
Railcare Academy är namnet på den intern- 

utbildning som Railcare har drivit för nya opera-
törer. Hösten 2019 var det dags igen.

Foto: Infrakraft
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Batteridrivet på Nordic Rail 

I oktober 2019 var det återigen dags för Nordens 
största järnvägsmässa: Elmia Nordic Rail.
Sin vana trogen bjöd Railcare på lite extra i sin 

monter. Detta år hade PWR Racing och Robert Dahl-
gren bjudits in till montern. Mässbesökarna hade chans 
att vinna VIP-biljetter till kommande säsong av TCR 
STCC Scandinavia genom att utmana Robert, som just 
innan mässan hade säkrat mästartiteln i Sverige, i en 
körsimulator.

Batteridrift
Precis som Railcare satsar PWR Racing hårt på ny  
utveckling. De visade upp sin specialbyggda  
batteridrivna racingbil som väckte många besökares 
intresse.
-Railcare och PWR Racing verkar inom två helt olika 
områden, men är väldigt lika när det gäller att vara i 
framkant av utveckling och innovation. Dom har tagit 
fram en ny batteridriven racingbil och vi arbetar med 
vår batteridrivna maskin MPV, säger Daniel Öholm 
CEO Railcare Group AB.• 

FAKTA ELMIA NORDIC RAIL 2019

8 oktober - 10 oktober
Antal utställare: 260
Antal besökare: 3 533
Antal dagsbesök: 4 283

Uppdaterad webbplats för Railcare

Under hösten 2019 lanserade Railcare sin nya webbplats. 
Även den engelska versionen fick en nylansering.
Webbplatsen går nu i linje med dagens digitala plattformar 

och är en källa för våra intressenter att hitta information 
och löpande uppdateringar från koncernen. 
För mer information besök www.railcare.se •

Railcare samarbetade med den lokala skolan i Derby för 
att samla in 1 000 pund för Derbyshire Children's Holiday 
Center. Skolan organiserade olika insamlingsevenemang 
och Railcare matchade beloppet de samlade in.

Centret stöder Firs Primary School med lovaktiviteter för 
barnen. Rektor Paula Martin förklarar: 
-Många av våra barn kommer från mycket ekonomiskt 
utsatta bakgrunder så att kunna samla in detta belopp 
var en enorm prestation. Det var många familjer som var 
mycket generösa när det gäller att stödja vår insamlings-
verksamhet.

Steve Mugglestone, projektledare på Railcare Sweden Ltd 
i Derby, har kopplingar till både skolan och välgörenhets-
organisationen och ville hjälpa till med extra finansiering.
-Det är en riktigt bra sak för barnen, en bra institution. 
Som barn fick en av mina bröder följa på en lovaktivitet 
och på grund av våra förbindelser med skolan och antalet 
barn som har svåra förutsättningar ville vi ge insamlingen 
ett extra uppsving.
Förra året skickade skolan 32 barn till Skegness på ett 
skollov som inte skulle vara möjligt utan Derbyshire 

Children's Holiday Center. Lesia Tombs, DCHC: s verksam-
hetschef, säger: 
-Vi är extremt tacksamma för Railcare och Firs Primary 
School. Det är ett tecken på hur växande partnerskap och 
relationer är till allas fördel. •

Railcare stöttade insamling för barn i Derby
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Framgångar i 200 meter hockey

Tävlingen 200 meter hockey är ett samarbete mellan 
SEB och klubbarna i Svenska Hockeyligan, SHL. Den 
startade när SEB signerade avtal med SHL om att 

försäkra ligan, och ville hitta ett nytänkande upplägg kring 
aktivitet. Till sin hjälp tog SEB eventföretaget Key Mem-
bership Club. Det landade i formatet 200 Meter hockey, 
som de första åren kördes på en bana med skridskor, klubba 
och puck.
-När vi skulle lansera tredje året kände vi att det var dags att 
skaka om formatet och göra plats för nya talanger. När vi väl 
kom fram till att vi skulle satsa på kälkhockey så kändes det 
som helt rätt väg att gå eftersom det skulle tillföra en helt 
ny dimension till tävlingen, säger Andreas Bengtsson på 
Key Membership Club.
Sedan lanseringen av kälkhockey har dom sett stora positi-
va effekter på flera håll. Allt från att samarbetet mellan SHL 
och parasporten har ökat, till att flera klubbar nu tittar på 
att skapa egna kälkhockey-lag. 

Resultatet i Skellefteå
Hur gick det i tävlingen i Skellefteå då? 
Tobias Lindgren som representerade Railcare hade legat i 
hårdträning och lånat en kälke från Parasportföreningen i 
Skellefteå. Det gav resultat då han övertygande tog sig till 

finalen på kvällen, som han sedan vann.
Priset i varje tävling blir att SEB upplåter sin exponeringsy-
ta på de 14 SHL-arenorna till vinnande företag i 200 meter 
hockey, ett pris som har ett högt värde. •

När evenemanget 200 meter hockey för femte året kom till Skellefteå Kraft Arena stod Railcare i start-
groparna, redo att göra det som krävs för att plocka hem segern. 

Railcarenytts redaktion:
(fr.v.) Hayley Massey, Johan Forslund, Sofie Dåversjö


