
Årlig vedlikehold ved hjelp av 
vekselretting
En av grunnene til at veksler slites ned på kortere tid enn et spor, er 
alle de bevegelige delene. Derfor er det viktig å vedlikeholde med 
blant annet vekselretting hvert år. Infranord sørger for at det skjer 
effektivt og problemfritt.

Tung belastning fra sportrafikk sliter grundig på vekslene. Når en veksel 
ikke lenger er i dens opprinnelige stand, er det en overhengende risiko 
for at toget begynner å gå saktere. Vekselretting kan løse problemet og 
forbedrer samtidig passasjerkomforten.  

Hurtig og problemfri gjennomføring fra nord til sør
For å holde vekselen i riktig stand, velger de fleste jernbaneforvaltere 
å vekselrette minst en gang i året. Det stilles selvsagt ekstra høye krav 
til en utbedring som utføres forholdsvis ofte. Vi videreutvikler stadig 
våre allerede effektive metoder og maskiner for å gjøre arbeidet så 
problemfritt og enkelt som mulig. 
 Infranords medarbeidere har omfattende kunnskap på området og 
har ansvar for at vekselrettingen oppfyller høye krav til driftssikkerhet og 
kvalitet.

Vi er der du er
Tilgjengelighet gjør det lettere for kundene våre. For oss er det derfor 
viktig å kunne stille opp umiddelbart når utbedringene skal gjennomføres. 
Under rettingsarbeidet bruker vi med fordel kombimaskiner for veksler. 
Med en innholdsrik maskinpark som består av mange enheter spredd ut 
over landet, kan vi stille direkte opp på anlegget ditt og unngår derved 
unødige reiser som forsinker utbedringene.

Lang erfaring og nysgjerrighet på ny teknologi
Infranord er en erfaren aktør med enorm nysgjerrighet når det gjelder 
nytt utstyr for vekselretting. Vi følger de teknologiske nyvinningene og 
oppdaterer maskinene våre ved behov ved å utstyre dem på en smart 
måte. Iblant er det for eksempel nødvendig å utføre arbeid i overganger 
som stiller spesielle krav til utstyret. Å strebe etter stadige forbedringer 
er en naturlig del av arbeidet vårt – både når det gjelder utførelse og 
kvalitet. 

Hva koster det?
Totalkostnaden for vedlikehold av veksler reduseres hvis du vedlikeholds-
retter ofte. Velger dere å gå til innkjøp av vekselretting i større volumer, 
blir prisen gunstigere.

Vekselretting

www.infranord.se

Infranord hjalp oss med 
vekselretting i mange 

år i Falköping, der vi rettet 
ca. 200 veksler i året. Vi hadde 
et godt samarbeid og samme 
syn når det gjelder jernbanen. 
Infranords medarbeidere var 
kompetente og maskinparken 
var bra."

Thomas Lundblad
Trafikverket

Les mer på neste side.
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I forbindelse med vekselretting kan vi også tilby enkelte tilleggstjenester: 

 Makadamkomplettering
 Ballastkomplettering
 Brøyting og soping
 Oppmåling

Tilleggstjenester
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d Hvis du vil vite mer, kan du kontakte: 
Roar Solhaug, Adm.Direktør
+47 900 446 07
roar.solhaug@infranord.se


