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Railcare tecknar nytt ramavtal med Trafikverket 
Railcare har tecknat ett nytt ramavtal med Trafikverket avseende entreprenadarbeten i Sverige. 
Avtalsperioden är på 3 år med option om förlängning på ytterligare 1+1 år. Avtalet ger 
förutsättningar för Railcares senaste innovation MPV, en batteridriven underhållsmaskin för 
järnvägen. 

Ramavtalet omfattar utförande av förarbeten inför kommande spårbyten och underhåll som ingår i 
Trafikverkets planer. Liksom tidigare ramavtal med Trafikverket kommer löpande avrop att ske.  

 Det är positivt att vi tecknat ett nytt avtal med Trafikverket som är en av våra viktigaste 
kunder. Att det nya ramavtalet dessutom öppnar upp för vår batteridrivna underhållsmaskin är 
ett viktigt steg för Railcare och för järnvägen i stort. Det driver på omställningen till en mer 
hållbar järnväg, säger Mattias Remahl, CEO på Railcare Group AB. 

Den batteridrivna underhållsmaskinen MPV (Multi Purpose Vehicle) kan avropas för arbeten där 
Railcares vakuumteknik idag används. Det kan exempelvis vara för kabellokalisering och 
kabelhantering, ballastbyten i växlar och korsningar, samt underhåll eller omlokalisering av dränering. 
MPV:n kan även användas som en stor powerbank för att förse andra maskiner med el. 

 Spårarbete både under och ovan jord ställer höga krav på säkerhet och arbetsmiljö utan att 
tappa i effektivitet. MPV:n är väl lämpad för dessa jobb eftersom batteridriften minskar fossila 
utsläpp och reducerar ljudnivåerna avsevärt för såväl medarbetare som närboende, avslutar 
Mattias Remahl. 

Railcare utvecklar för närvarande även ett mer långsiktigt hållbart sätt att ladda MPV där man med 
hjälp av strömavtagare kan plocka ned ström från kontaktledningen för att ladda batterierna direkt på 
spåret. 

 

För ytterligare information kontakta: 
 
Mattias Remahl, CEO 
Telefon: 070-271 33 46 
E-post: mattias.remahl@railcare.se 
 
Lisa Borgs, tf. IR- och Kommunikationsansvarig 
Telefon: 070-622 50 01 
E-post: lisa.borgs@railcare.se 
 

 
Järnvägsspecialisten Railcare Group AB erbjuder produkter och tjänster som stärker kundernas driftssäkerhet, punktlighet 
och lönsamhet, främst i Norden och Storbritannien. Järnvägsbranschen befinner sig i en positiv utveckling, med ökande 
trafikvolymer och omfattande investeringsprogram samt snabb utveckling av kostnadseffektiva gods- och persontransporter 
och stigande miljömedvetande. Railcare har unika möjligheter att leverera effektiva lösningar som bidrar till att järnvägen 
ökar sin andel av den totala transportmarknaden. Railcare Group AB (publ):s aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Small 
Cap sedan april 2018. Koncernen har omkring 140 medarbetare och årsomsättningen uppgår till omkring 400 MSEK. 
Bolagets säte är i Skelleftehamn. 


