
 

Railcare Group AB är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och 
specialtransporter. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av 
kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika 
möjligheter att leverera lösningar. Railcare Group AB (publ) aktie är noterad på AktieTorget sedan oktober 2007. Railcare Group 
AB är moderföretag i en grupp av åtta dotterbolag och ett intressebolag. Företaget har 120 anställda och årsomsättningen är 
omkring 300 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn. 
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Positiv start på det nya året 
 
I Storbritannien är vi nu igång och kör med våra 5 Railvac-maskiner. Spårarbetena kom igång på 
juldagen och nu rullar det enligt ordinarie produktionsplanering, vilket innebär att 4 maskiner är i drift 
och maskin nummer 5 är backup.  
 
Efter ett intensivt arbete under november och december med observationer och påpekanden från 
Network Rails revision så är dessa nu hanterade eller under slutbearbetning. Nu återstår bland annat 
att genomföra en teknisk- och säkerhetsanalys kopplat till revisionen. Under tiden detta arbete pågår 
så kör vi nu med en dispens som gäller till den 31 mars för att sedan återgå till normalläge. Vi har 
sedan revisionsstarten lärt oss mycket samtidigt som vi, trots allt, byggt en mycket god relation med 
vår kund Network Rail. Detta kommer vi ha med oss in i framtiden i Storbritannien där Railcares 
tillväxtresa bara har börjat. 
 
Railcare T har fått en större order till lokverkstaden i Långsele. Ordern kommer från Nordic Re-
Finance AB och omfattar totalrenovering av två TMZ lok. Ordervärde ca 6 MSEK. Dessa ligger i 
produktion med största delen under första kvartalet 2016. Lokverkstaden har visat på en bra 
utveckling och tillväxt sedan starten i maj 2014. 
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