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Årets företagare  
– större i världen än i Sverige 
 
Årets företagare/företag heter Safetrack 
Baavhammar AB. 
Har du aldrig hört talas om dem? Det är du 
inte ensam om. De är doldisar i dubbel 
bemärkelse: företaget vilar tryggt i den 
skånska myllan, flera kilometer från tätorten, 
gömd bakom fasaden till en hästgård. 
 
Safetracks produktsystem pinbrazing, safebond 
och safeplug säljs inte i livsmedelsaffären. Inte 
heller på byggmarknaden eller ens i någon farligt 
avancerad databutik. Kunderna finns inom 
branscherna för järnvägar, pipelines och 
offshore. Närmare 70 procent av produktionen 
hamnar inte ens i Sverige. Den skickas till 
Finland, USA, Brasilien, Indien, Japan, Ryssland 
och en hel drös med andra länder. 
 
Hemligt recept 
Till gården utanför Lilla Mölleberga flyttade 
företaget 1990. Safetrack var då blott två år gammalt. 
Renoveringsarbetet med gården, som köptes av Domänverket, var långdraget men resultatet är 
både tilltalande och funktionellt; det gamla svinhuset har blivit kontor, höskullen fungerar 
som lager och häststallet har förvandlats till konferensrum. 
Men det verkligt intressanta sker i de forna kostallarna. Här formas kopparrör och dito tråd till 
patenterade små pluggar, lodade med ett hemligt recept, vars ingredienser endast den innersta 
kretsen har vetskap om. 
Om man frågar företagets grundare, Torsten Båvhammar, vad Safetrack egentligen sysslar 
med, svarar han: 
-Vi utvecklar bland annat system för att applicera elektriska kablar på räls, pipelines och 
oljeriggar. Det handlar om en automatiserad hårdlödningsteknik som inte förstör själva 
grundmaterialet. Vårt patent Pinbrazing möjliggör hårdlödning utan att överstiga 
härdtemperaturen, som för vanligt stål ligger på 715o C. 
 
Pistoler 
Runt den hemligt lodade lilla pluggen, inte olik en projektil till utseendet, finns en uppsjö av 
kringutrustning, varav en del nödvändiga för att systemet ska fungera. Kopparpluggarna 
skjuts in i rälsen med Safetracks pistoler. Det tar ett par sekunder. Med sig ut på rälsen har 
man även Safetracks avancerade batteridrivna lödaggregat, som garanterar konstant energi 
under hela arbetscykeln. 
Arbetstält, som släpper igenom 98 procent av dagsljuset, signallampor, flaskvärmare vid 
svetsning, växelstångsvärmare, signalhorn, kabelskor, minidressiner som mest liknar 
sparkcyklar, ja till och med speciella sopkvastar för järnvägsväxlar, ingår också i Safetracks 
sortiment. Många av dessa produkter säljs via företagets on line-shop. 
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Nya mål hägrar 
Torsten och Johan Båvhammar, far och son, talar gärna om järnvägar och pipelines. När 
omsättningssiffror och marknadsstrategier kommer på tapeten, är de inte lika talföra. 
-Vi försöker prata så lite siffror som möjligt. Orderingången är mycket god. Framtiden ser ljus 
ut men vi har inget behov av att skryta med våra framgångar. Vi föredrar att lägga vår energi 
på nya mål, säger de. 
Och nya mål hägrar för doldisen i Staffanstorps utkant: ett godkännande av produkterna i 
Ryssland torde bli verklighet inom en snar framtid. Torsten har redan utfört 
fälttestinstallationer på transibiriska järnvägen. Det var i november och det var 26 
minusgrader. 
Ett av de senare årens patent, Safebond, har redan blivit standard hos en av de största 
järnvägarna i USA, Union Pacific Rail och nyligen marknadsintroducerades ytterligare ett 
patent, Safeplug. 
 
Växer av egen kraft 
Safetrack Baavhammar AB jobbar vidare. Från distributören i USA, Stanley Tools, droppar 
det ideligen in nya beställningar. SL och Banverket, de två största kunderna i Sverige, ligger 
inte heller på latsidan. 
-Och så ska vi ju ha en tillställning med alla våra anställda, för att fira den hedrande 
utmärkelsen Årets företag och företagare, säger Johan. 
I häststallet som blev konferensrum hänger diplomet. Det har sällskap av flera andra 
hedersomnämnanden och goda intyg, inte minst AAA-intyg, som garanterar att företaget har 
högsta soliditet. 
-Vi växer av egen kraft. Det må vara den gamla sortens företagande, men sådant brukar löna 
sig, säger Torsten. 
 
FAKTA: 
Safetrack Baavhammar AB 
Lilla Mölleberga, Staffanstorp  
Ägare: Torsten och Johan Båvhammar 
Grundat: 1988 
Antal anställda: 18 personer (exklusive legotillverkning) 
 
Safetrack Baavhammar AB har sedan 1988 utvecklat samt marknadsfört metoder för applicering av 
förbindningar för signal-, jord- och driftströmmar till järnvägsindustrin samt för katodskyddsinstallationer inom 
offshore, pipeline och byggnadsindustrin. Utvecklingen sker i stor utsträckning i eget laboratorium.  
Systemen distribueras över hela världen med egna återförsäljare eller via det amerikanska företaget Stanley, som 
är en av världens största verktygstillverkare. Vidare tillverkas eller representeras en rad andra järnvägsrelaterade 
produkter. 
Safetrack Baavhammar AB är certifierade enligt ISO 9001 samt erhåller miljöcertifieringen ISO 14000 under 
2007. 
Safetrack Baavhammar AB har av Staffanstorps Företagsgrupp utnämnts till Årets företag/företagare år 2006. 
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