
Gedigen prefabricering 
och renovering som sparar 
tid och pengar 
Infranord Components tillverkar, renoverar och installerar en rad 
produkter, komponenter och helhetslösningar specifikt för järnvägen. 
Vinnarna är både våra kunder och miljön. 

Infranord Components verkar inom två 
olika affärsområden, Komponent och 
Prefab. Området Komponent hanterar 
avropsavtalen med Trafikverket och 
prefabricerar kontaktledningsprodukter 
samt andra mekaniska produkter. Inom 
området Prefab förtillverkar vi produkter 

och erbjuder installationstjänster avseende el, signal och tele för järnvägsen-
treprenörer.

Kortare ledtider och mindre störande tid i spåret
För att spara tid och pengar åt våra kunder har vi som målsättning att 
färdigställa så mycket av produkterna som möjligt i verkstaden i Nässjö 
med hjälp av prefabricering.
Inom området teknikbyggnader och skåp ärfördelen att vi bygger och 
levererar en produkt som i princip är nyckelfärdig med teknik som el, 
signal och tele inom järnvägssektorn. 
Vi är specialister på att få de olika teknikgrenarna att samverka inom 
teknikbyggnader. Vår egen konstruktionsavdelning har lång erfarenhet 
av produkterna och vi har under många år arbetat fram standardise-
rade lösningar som uppfyller alla krav inom området. 
Genom uppföljning och återkoppling genomför vi ständiga förbätt-
ringar i samverkan med kunderna. På så sätt besparar vi dig många, 
långa och dyra monteringstimmar ute i spåret.
Till kunder av mekaniska monterade produkter kan vi genom en mycket 
effektiv produktion erbjuda kostnadseffektiva och högkvalitativa 
alternativ, som exempelvis utliggare och bärtråd för kontaktledning.
Vi tillverkar även mekaniska produkter för järnvägssektorndär skåp 
för el- och signalutrustning och kontaktledningsstolpar kan nämnas.  

Installation, besiktning och driftssättning 
Vi säkerställer att du får rätt kvalitet genom att testa och besikta alla 
produkter och lösningar före leverans. Inom teknikområdet signal kan 
vi också vara en del av ibruktagandebesiktningen med hjälp av våra 
behöriga besiktningsmän. För vissa produktområden tar vi dessutom 
ett helhetsansvar från projektering till driftssättning av färdig anlägg-
ning. Elfjärrstyrning är ett sådant område. Även här har vi behöriga 
besiktningsmän. 
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Läs mer på nästa sida!

  Infranord Components teknikhus upp-
fyller alla krav i BVS 1517.1000 och finns i 
ett antal standardiserade utförande som 
i sin tur individanpassas för varje enskilt 
tillfälle. Nyckelfärdiga är ledordet.

   Vi har ett bra samarbete med 
   verkstaden i Nässjö som levere-
rar ett antal nyckelfärdiga enheter för 
el, signal och telearbeten. Deras senaste 
produkt, färdiga paketsignaler, är en 
bra lösning eftersom den både sparar 
tid, pengar och säkrar kvaliteten. 
Arbetsbördan lättas för samtliga
inblandade. Fördelen börjar redan 
vid anbudskalkylering där verkstaden 
ger ett pris på färdig enhet. Arbets-
ledare och tekniker behöver i sin tur 
inte plocka ihop delarna till signal 
vid beställning. Teknikern besparas 
tidskrävande montering av detaljerna 
eftersom paketsignalerna levereras 
komplett i en leveranslåda. Sist men 
inte minst är priset förmånligt.“

Björn Hedström,
Entreprenadingenjör VR-Track



Gammalt blir som nytt 
En viktig del av Infranord Components verksamhet är att renovera en rad 
olika järnvägsprodukter så att de blir som nya igen. Två bra exempel på det är 
renovering av begagnade signaler och växeldriv. En annan produkt som 
vi tar till vara på är motormanöverdon. Våra erfarna specialister blästrar, 
målar och byter ut alla slitdelar och elkablage enligt senaste branschstan-
dard. Vi utvecklar dessutom innovativa lösningar för att skydda järnvägs-
produkter i spåret. Ett uppskattat exempel på det är sabotageskydd för 
signaler.

Med hänsyn till miljön
Ingenting lämnas åt slumpen hos oss. Att ta hand om uttjänta produk-
ter som kan renoveras på ett miljömässigt sätt är en självklarhet. Ett 
sådant exempel är spiralbromsar för rangerbromssystem som består av 
en mängd olika metaller och olja. Istället för att skrota de uttjänta brom-
sarna kan de renoveras och oljan återanvänds i den mån det är möjligt. Vi 
tar även hand om elektronik och reläer och tar tillvara delar som senare 
kan återanvändas. Avfall som inte kan återanvändas sorteras och hanteras 
miljömässigt.
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Enkelt för dig som kund

Sparar tid och pengar

Hög kvalitet och miljö-
mässighet 

Nyckelfärdiga produkter

  Paketsignaler leveras kompletta i våra 
för ändamålet anpassade ”burar” för att 
inte de ska bli skadade. Vill man även 
att signaler ska skyddas efter montaget 
utmed järnvägen så kan vi erbjuda sabo-
tageskydd.
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Vill du veta mer, kontakta Infranord Components 
på components@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.

Infranord Components moderna och ändamålsenliga lokaler i Nässjö.

  Infranord Components står i en klass för sig när det gäller 
   utformningen av teknikbyggnader. Bytet till signalställverk  
95 på vår anläggning medförde att en rad komplexa krav måste 
uppfyllas, inte minst vad gäller elcentralen. Infranord Components 
tog tillvara på alla aspekter och löste det hela på ett utomordentligt sätt.”

Gösta Jalderot, 
Trafikverket


