
Drift, underhåll och utveckling 
av alla sorters signalställverk 
Idag finns ett antal olika typer av signalställverk i drift i Sverige. 
Infranord moderniserar, underhåller och gör utbyten oavsett vilken 
modell det handlar om. Vi behärskar de senaste digitala varianterna 
men även analoga exemplar av äldre datum. 
Infranord har lång erfarenhet av att revidera alla typer av signalställverk. 
Oavsett vilken variant du som kund behöver åtgärda kan vi hjälpa dig. 
Vi arbetar med såväl drift och underhåll som med utbyggnad –  i fält och 
i vår egen verkstad i Nässjö.   

Mycket att vinna genom prefabricering i vår verkstad
För att spara tid och pengar åt våra kunder har vi som målsättning att 
färdigställa så mycket av produkten som möjligt genom prefabricering 
inomhus i vår verkstad. På så sätt kan vi korta ned ledtiderna maximalt. 
   Efter åtgärderna på verkstaden kopplas de prefabricerade enheterna 
ihop i en teknikkiosk. Slutligen implementerar vi det nya eller reparerade 
ställverket genom att koppla på signaler och växlar ute i fält. Vi är 
verksamma inom samtliga teknikgrenar och väl insatta i de flesta 
anläggningar.

Kunskap om samtliga ställverk 
Våra kompetenta medarbetare besitter djup kunskap och tar sig an de 
flesta sorters signalställverk som är i drift i Sverige idag: 

Modell 59
Modell 59 är ett reläställverk som ursprungligen byggdes 1959 och som 
vi nyproducerar. Ställverket används främst på mindre stationer och är 
baserat på reläer som fortfarande tillverkas.

Modell 65
Modell 65 vars grundkoncept är från 1965, är lite mer sällsynt än Modell 
59 och återfinns främst på större stationer. Eftersom modellens reservdelar inte 
längre tillverkas, reparerar vi reläsatserna i vår verkstad i Nässjö. 
Verkstaden är för övrigt den enda platsen i Sverige som reparerar modell 
65 som är baserad på reläsatser. För att prova reläsatserna har vi 
datoriserad provutrustning till vår hjälp. 
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Fortsättning på nästa sida!

Erfarenhet

Teknisk kompetens

Lång erfarenhet från 
utveckling av ställverk 

God lokalkännedom – 
kan anläggningarna 

Kort startsträcka 

Erfarenhet inom alla 
teknikgrenar
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Modell 75
Endast ett fåtal exemplar av denna ställverkstyp är i bruk, Främst i Malmö 
och Göteborg.

Modell 85
Ett elektroniskt ställverk med digitalt innehåll som förekommer 
förhållandevis flitigt över hela landet. Ställverket nyproduceras inte, men 
Infranord åtar sig att sköta drift, underhåll och utbyggnad av det. 

Modell 95
Det ställverk som används idag och nyproduceras. Datoriserat och spritt 
över hela landet. 

  Infranords medarbetare besitter djup 
kompetens om revidering av såväl nya, 
digitala signalställverk som äldre, analoga 
varianter. Oavsett vilket verk som ska 
åtgärdas kan vi hjälpa till med driften 
och underhållet. Vid behov utför vi även 
utbyggnad av befintliga signalställverk. 
Arbetet utförs i fält eller förbereds i vår 
välutrustade verkstad i Nässjö. 

Infranord erbjuder en rad olika tilläggstjänster som med fördel kan 
utföras i samband med drift och underhåll av signalställverk: 

 Larmhantering
 Översyn av kraftförsörjning
 Växelvärmestyrning

Tilläggstjänster
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Vill du veta mer, kontakta Marknadsavdelningen 
på marknad@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


