
Årligt underhåll med hjälp av 
växelriktning
Växlarnas många rörliga delar är en av anledningarna till att de slits 
ned på kortare tid än ett spår. Därför gäller det att underhålla med 
bland annat växelriktning varje år. Infranord ser till att det sker effek-
tivt och störningsfritt.

Tung belastning från spårtrafik sliter rejält på växlarna. När en växel har 
förlorat sitt ursprungliga läge, är risken överhängande för att tåget börjar 
få sämre gång. Växelriktning råder bot på problemet och förbättrar sam-
tidigt passagerarkomforten.  

Snabbt och störningsfritt genomförande 
från norr till söder
För att behålla växeln i rätt läge, väljer de flesta banförvaltare att väx-
elrikta åtminstone en gång om året. En åtgärd som görs förhållandevis 
ofta, ställer förstås extra stora krav på genomförandet. Vi vidareutvecklar 
ständigt våra redan effektiva metoder och maskiner, för att göra arbetet 
så störningsfritt och smidigt som möjligt. 
 Infranords medarbetare besitter djup kunskap på området, och ansva-
rar för att växelriktningen uppfyller högt ställda krav på driftssäkerhet 
och kvalitet.

Vi finns där du är
Tillgänglighet underlättar för våra kunder. För oss är det därför viktigt att 
kunna vara på plats omgående när det är dags att genomföra åtgärderna. 
Vid riktningstillfället använder vi oss med fördel av kombimaskiner för 
växlar. Med en innehållsrik maskinpark med många enheter spridda över 
landet, är vi på plats på din anläggning direkt och kan undvika onödiga 
resor som fördröjer åtgärderna.

Lång erfarenhet och nyfikenhet på ny teknik
Infranord är en erfaren aktör med stor nyfikenhet när det gäller ny utrust-
ning för växelriktning. Vi följer de tekniska landvinningarna och uppda-
terar våra maskiner vid behov genom att utrusta dem på ett smart sätt. 
Ibland är det till exempel nödvändigt att göra arbeten i korsningar vilket 
vilket ställer särskilda krav på utrustningen. Att sträva efter ständiga för-
bättringar är en naturlig del av vårt arbete – både när det gäller utförande 
och kvalitet. 

Vad kostar det?
Totalkostnaden för växelunderhållet minskar om du underhållsriktar 
ofta. Om ni väljer att inhandla växelriktning i större volym, blir priset mer 
förmånligt.

Växelriktning

www.infranord.se

   Infranord hjälpte oss
    med växelriktning under 
många år i Falköping där vi 
riktade cirka 200 växlar om 
året. Vi hade ett bra samar-
bete och en samsyn när det 
gäller järnvägen. Infranords 
medarbetare var kompetenta 
och maskinparken var bra.”

Thomas Lundblad
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!



Växelriktning

www.infranord.se

Lång spårerfarenhet

Tillgänglighet: 
medarbetare och maski-
ner över hela landet

Högt ställda krav på 
säkerhet och kvalitet

Effektivt och störnings-
fritt genomförande

I samband med växelritning kan vi också erbjuda vissa tilläggstjänster: 

 Makadamkomplettering
 Ballastkomplettering
 Plogning och sopning
 Inmätning

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


