
Belysning som fungerar 
i alla väder 
Spårmiljön ställer höga krav på att belysningen fungerar i alla lägen. 
I ett land som Sverige där vinterhalvåret bjuder på en hel del mörker, 
är det extra viktigt att samtliga belysningsanordningar på anlägg-
ningen håller standarden.
De flesta anläggningar innehåller ofta hundratals lampor och armaturer. 
Vi vet av erfarenhet att våra kunder varken har tid eller möjlighet att hålla 
hela belysningssystemet intakt. Det är bakgrunden till det paket inom 
belysningsunderhåll som vi har tagit fram.  

Belysningsunderhåll – så fungerar det
Paketet går ut på att vi åtar oss att sköta hela ert belysningsunderhåll 
utifrån Trafikverkets krav och ansvarar för att standarden bibehålls på 
anläggningen. Beroende på er utgångspunkt, kan det handla om allt från 
förebyggande arbete till totalbyte av hela belysningssystemet.
 Våra duktiga arbetsledare och medarbetare, tar ett helhetsansvar för 
anläggningens samtliga belysningsanordningar. Utifrån en återkom-
mande säkerhetsbesiktning, ser vi till att lampor och övriga installationer 
fungerar som de ska. Vi utför all felavhjälpning samt kontrollerar och ser 
till att kraven på belysningsmätning uppfylls.

Belysning i spårmiljö är ofta en komplex historia
Att ha belysningen under kontroll i spårmiljö är en tidskrävande uppgift 
där det gäller att ha uppsikt och arbeta proaktivt. På de flesta anlägg-
ningar finns behovet av löpande utbyten av belysningsutrustning i kom-
bination med akuta insatser. En väl fungerande belysning är en viktig 
förutsättning både för tredje man och för arbetsmiljön på spåret – inte 
minst ur säkerhetssynpunkt för personalen som sköter tågväxlingen. 
 På plattformar, spår, växlar, perronger och bangårdar spelar belysning-
en en självklar och viktig roll. Ute i spårmiljön vid växlar är det extremt 
viktigt att belysningen fungerar. Växling av godsvagnar och underhålls-
arbeten förutsätter ett bra ljus liksom bangårdar, uppställningsplatser 
och depåer för vagnar. 
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   Infranord ansvarar för att 
     belysningen fungerar 
på våra bangårdar i Gävle och 
Sundsvall. Främst handlar det om 
kontroll av bangårdsbelysningen 
och löpande utbyte av ljuspunkter 
vid behov. Då och då förekommer 
även akuta byten efter en arbets-
miljörond. Samarbetet flyter på 
bra.”
Ingvar Larsson
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Experter på belysning i spårmiljö
I spårmiljö ställs särskilda krav, inte minst på säkerheten vid installatio-
nerna. Infranords medarbetare uppfyller samtliga säkerhetskrav och har 
mångårig erfarenhet av elinstallationer på alla typer av anläggningar.
Vid behov åtar vi oss gärna att se över era reinvesteringar i form av för-
bättringar och ombyggnad enligt regelverken. Vi bevakar den senaste 
tekniken för att möjliggöra en säkrare och mer energieffektiv belysning.

Vad kostar det?
Vi tar gärna fram en offert utifrån era förutsättningar och önskemål kring 
belysning.
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Bred kompetens inom 
belysningsunderhåll

Lång erfarenhet

Väl insatta i säkerhets-
tänkandet i spårmiljö 

Har den utrustning som 
krävs för att utföra 
arbetet 

Har kunskap inom alla 
typer av anläggningar, 
även äldre

I samband med belysningsunderhåll erbjuder vi även följande tilläggs-
tjänster 

 Lampbyten i signaler

Tilläggstjänster

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


