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Ramnäs Bruk AB har ett gott och 
välförtjänt rykte i omvärlden. 
Nu anställer företaget cirka femton 
nya medarbetare.

– Varför nyanställer Ramnäs Bruk, vd 
Carina Andersson?

– Brukets goda rykte består, det har vi nu fått 
bevis på genom de resor vi gjort för att besöka 
våra kunder runt om i världen. Vi är en av fem 
framstående och kvalitetsgodkända produ-
center av kättingar i världen och förtroendet 
för bruket är högt i branschen. Varumärket är 
fortsatt starkt. Vi har under hösten haft en bra 
orderingång och det ser fortsatt ljust ut inför 
2006.

– Bruket gick i konkurs för drygt två år 
sedan, vad har hänt sedan dess?

– Vi drev företaget vidare med att offerera, 
sälja, producera och leverera. Det är vad det 
handlar om. Våren 2004 fi ck vi nya och myck-
et engagerade ägare. Vi ägs nu av Svenskt 
Rekonstruktionskapital AB till 60 procent 
och Västeråsbaserade AB Arvid Svensson till 
40 procent. Robert Rehbinder, vd i Svenskt 
Rekonstruktionskapital AB är Ramnäs Bruks 
nya styrelseordförande och i styrelsen sitter 
även Fredrik Svensson, fjärde generationens 
Svenssons. Jag ser det som mycket positivt att 
privat riskkapital satsas i svensk basindustri.

– Och personalen har stannat kvar?

– Brukets personal har varit oerhört lojal. Den 
kunskap alla medarbetare besitter är oersätt-
lig och mycket av Ramnäs Bruks styrka. Vi 
har en härlig atmosfär på företaget och jag är 
övertygad om att de fl esta av våra medarbetare 
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känner en yrkesstolthet och en stark identitet 
med bruket och vår produktion. Vi har en tuff 
arbetsmiljö med tidvis högt övertidsuttag men 
mycket låga sjukskrivningstal. Sedan försöker 
jag att vara noga med att informera internt så 
mycket som möjligt; hur den ekonomiska situ-
ationen ser ut, vilka marknadsaktiviteter som 
görs och hur orderingången ser ut samt vilka 
kontrakt vi kämpar för att ta, för att nå en hög 
medvetenhet inom hela organisationen. 

– Har fl er faktorer spelat in i framgång-
arna?

– Ja självklart har det höga oljepriset, som 
femdubblats på sju år, gjort det intressant att 
öppna nya gas- och oljefält. Sedan har orka-
nerna Ivan 2004 och Rita och Katrina i år i 
Mexikanska Gulfen, som gjort att oljeriggar i 
vissa fall slitigt sig, stärkt efterfrågan på våra 
produkter. Vi säljer säkerhet. 

– Vari ligger Ramnäs Bruks framtid?

– Dels världsmarknaden med ett ständigt un-
derliggande behov av energi, dels vår erkänt 
höga kvalitet. Vi ska inte gå in och dumpa pri-
serna och på det viset tävla med våra konkur-
renter i Kina. Vi har kunnat höja våra priser i 
takt med prisökningarna på stål. Vi är dyrast, 
men vi ska vara bäst på kvalitet, service och 
att hålla våra leveranstider. 

Fakta:

Ramnäs Bruk AB grundades redan 1590. 
Sedan 1876 tillverkar bruket kättingar, 
idag främst kättingar som förankrar olje-
plattformar och riggar, vid havsbottnen. 
Beställare är i huvudsak de ingenjörs-
företag som konstruerar, köper upp och 
levererar riggarna till oljebolagen, som 
därmed är företagets slutkunder.

Företaget har efter nyanställningar 60 
medarbetare och produktionen drivs idag 
i treskift. Kättingarna, med standard-
längd på upp till två kilometer, går till 
100 procent på export.

Trygghet på stormigt hav

Prova att ställa bilen. Det fi nns tusen-
lappar att tjäna årligen på att pendla 
med buss eller tåg in till Västerås från 
Surahammar.

Västmanlands Lokaltrafi k, VL, ansvarar för 
kollektivtrafi ken i länet. VL ägs gemensamt 
av landstinget (50 procent) och Västmanlands 
kommuner (50 procent).

VL har uppdraget att utveckla, marknads-
föra, sälja och samordna reslösningar för alla 
som åker kollektivt i länet. 

För suraborna är busslinje 114 en viktig 
livslinje till och från Västerås, likaså Berg-
slagspendeln.

– Vi jobbar hårt för att öka servicen och 
tillgängligheten. Vi gör resandeutredningar 
och håller kontinuerligt en nära dialog med 
respektive kommun för att fi nna bästa lös-
ningar på kollektivtrafi ken. Vi vill alltid se 
möjligheterna, säger områdeschef Ann Berg.

Tänk smart – åk kollektivt

Trafi kupplysning: 0774-410 410
www.vl.se  

VL ställer upp med 
goda chaufförer och 

goda lyssnare. 
En god dialog med 

resenärerna är 
grunden i utveck-

lingsarbetet. 
På bilden 

förare Sirpa.

Fler nöjda kunder
Enligt oberoende undersökningar har VL ökat 
sitt NKI (Nöjd kundindex) från 59 till 68 pro-
cent det senaste året. Även resandeundersök-
ningen ”Lyssna och lär” 2004 ligger till grund 
för förbättringsarbetet, det gäller inte minst 
bemötandefrågor och trafi kupplysningen.

– Våra resenärer är det viktigaste vi har. 
Alla kan även lämna synpunkter på webben 
eller via synpunktskorten på bussarna. 

Trygg resa
Att resa kollektivt i Västmanland är att resa 
tryggt. I takt med nollvisionen verkar VL för 
ett säkrare resande.

– Alla landsortsbussar är utrustade med 
sätesbälten, vi låter NTF göra oannonserade 
hastighetskontroller på busstrafi ken och vi 
testkör nu vissa bussar med alkolås. Årets fö-
rarutbildningskampanj är dessutom inriktad 
på trafi ksäkerhetsfrågor, förklarar Ann Berg.  
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